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„Kilka słów o Świętym – naszym świętym” 
 

Dla każdego z nas z pewnością jest ważne, że święci, 

którzy szybciej niż my zawędrowali do Nieba interesują 

się naszymi sprawami, modlą się za nas. Piękna to 
prawda, przypominająca każdemu z nas, że nigdy nie 

jesteśmy sami, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam po 

prostu trudno a sprawy idą beznadziejnie. 
Kiedy rok temu 13 czerwca, koncelebrowałem Mszę św. 

odpustową, już jako wikariusz parafii p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Redzie i spoglądałem na 

święconą wówczas figurę św. patrona, 
nie zdawałem sobie nawet sprawy, że aż 

tak wiele będę Jemu zawdzięczał już po 

roku mojej posługi. 
Święci towarzyszą nam swoją 

modlitwą, oprócz tego, że braterską 

troską otaczają nasze poczynania, są dla 

nas także swego rodzaju punktem 
odniesienia, modelem. Przeglądając ich 

biografie, śledząc ich życiorysy, możemy 

znaleźć wskazówki ważne i dla siebie. 
Wśród calego bogactwa życiorysu 

naszego patrona, chciałbym zatrzymać się 

tylko nad jednym  faktem z jego życia. 
Nad faktem niepozornym, wydawaćby się 

mogło, że nieznaczącym, ale który mówi wiele o sile 

Antoniego i jego determinacji w dążeniu do celu. 

Antoni, zanim został franciszkańskim kaznodzieją o 
niezwykłej sławie, przeżył przygodę z zakonem 

augustianów, do którego wstąpił w roku 1210, a zatem 

mając około 15 lat. Nie dane mu było spokojnie się 
rozwijać, ponieważ klasztor augustianów, w którym 

przebywał nawiedzały nieustannie pielgrzymki jego 

krewnych, przyjaciół, znajomych i potrzebujących. Ma 
się modlić, a tu goście u bram, ma się uczyć a przed 

klasztorem grupa przyjaciół. Jak wiele determinacji i 

mądrości w organizowaniu sobie czasu miał św. Antoni. 

Wypełnić obowiązki stanu a jednocześnie nie urazić 

nikogo. Uczył się w swoim życiu rozeznawania spraw 

ważnych od tych mniej istotnych, uczył się mówić NIE, 

bardzo często sobie samemu, żeby powiedzieć jedno 
prawdziwe TAK. 

I sądzę, że tego możemy w sposób szczególny dziś 

uczyć się od Antoniego. Nasz XXI wiek wydaje się 
objawiać jako czas, kiedy traci się umiejętność 

mówienia NIE, zwłaszcza przyjemnościom. Kiedy traci 

się umiejętność zapierania się samego 

siebie, bo bardzo mocno jesteśmy 
zapatrzeni w siebie, każdy w siebie 

samego. Bardzo chcielibyśmy, żeby 

było nam miło, przyjemnie, łatwo, w 
zasięgu ręki, natychmiast i wszystko. 

Ciężko nam, kiedy coś zaczyna 

wymagać wysiłku, kiedy na efekty 

przychodzi czekać latami, kiedy trzeba 
zadowolić się póki co mniejszą porcją.  

I stąd marność, bylejakość naszych 

codziennych TAK. Jeżeli chcę 
powiedzieć: Tak, chcę być porządnym 

chrześcijaninem, to każdego dnia 

muszę powiedzieć 10 000 małych nie. 
Nie lenistwu, nie ospałości duchowej, 

nie pysze, nie agresji, nie myślom o przyjemności na 

każdym kroku i ponad wszystko. Jeżeli chcę być 

porządnym studentem, czy pracownikiem, to muszę 
powiedzieć nie marnowaniu czasu, nie rozproszeniu i 

dekoncentracji, jeżeli chcesz być święty, słowem, jeżeli 

chcesz powiedzieć jedno, duże, prawdziwe i 
wartościowe TAK, to musisz powiedzieć wiele 

mniejszych i większych NIE.  

I nasz święty patron tego nas dzisiaj może nauczyć. 
Może zatem warto w przeddzień odpustu parafii 

pogadać ze świętym Anonim właśnie o tym swoim 

życiu. 

„Święty Antoni, zagubiłem zapał, zapodziałem gdzieś 
upór w dążeniu do celu, zasiałem gdzieś wytrwałość, 

zostawiłem gdzieś zdolność do mówienia sobie nie, 

zdolność do zapierania się siebie. Pomóż mi odnaleźć te 
wartości. Abym mógł wypowiedzieć swoje wartościowe 

TAK, realizując powołanie księdza, ucznia, studenta, 

pracownika, brata, siostry, ojca i matki. 

Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku – módl 
się za nami. 

ks. Mariusz Kotłowski 

X Niedziela Zwykła, 9 czerwiec 2013 r. 

I czytanie 1Krl 17, 17-24; II czytanie Ga 1, 11-19; Ewangelia Łk 7, 11-17 

Czwartek – 13 czerwiec 
Uroczystości odpustowe św. Antoniego. 
Główne uroczystości o godz. 18.00 pod 

przewodnictwem ks. Kanonika Marka Boniewicza, 

proboszcza parafii pw. Św. Trójcy z Gdyni. 

Poświęcenie Drogi Krzyżowej oraz witraży 4 

Ewangelistów. 



Po co modlić się do 

świętych? 
 Nie można się zgodzić z 

zarzutami, że katolicy (a także 
chrześcijanie obrządków wschod-

nich) modlą się „do” świętych, albo 

że kult świętych jest początkiem 

wielobóstwa, albo umniejszania 
wszechmocy Boga. Czy konieczne jest uwzględnianie 

świętych w pośredniczeniu modlitwom? 

 Kult świętych narodził się w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, w okresie prześladowań. Modląc się 

przy grobach bohaterów wiary, wierzono że oni żyją, a 

więc mogą żywo pomagać pozostającym jeszcze na 
ziemi. Najważniejszą osobą „po drugiej stronie” była od 

początku Najświętsza Maryja Panna. Po Niej czczono 

rzeszę męczenników i ludzi wielkiej cnoty, których 

życie było wypełnieniem Ewangelii. 
 Ludzie dostający się do nieba (czy to uroczyście 

ogłoszeni, czy zwyczajni umarli) mają doświadczenie 

trudów rzeczywistości. Wiemy o nich różne rzeczy, np. 
jaki był ich styl życia, czym się zajmowali. Stąd 

przypisuje się świętych do pewnych zakresów życia 

codziennego i obiera ich za partonów danej 
społeczności, grupy ludzi, dzieł, itp. Sami będąc w 

niebie, chcą nam pomóc w osiągnięciu tego samego 

stanu. Czynią to z miłości, w której pełni się znajdują. 

Na jakiej podstawie wolno tak wierzyć? 
 Otóż należy przypomnieć, że Bóg ma wielkie upo-

dobanie, kiedy człowiek stworzony na Jego obraz i 

podobieństwo (por. Rdz 1,26n) naśladuje swojego 

Stwórcę. Wiemy, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,16), stąd 

naśladowanie Go będzie polegało na wzajemnym 

wyświadczaniu sobie uczynków miłości. Do tego należy 
pamiętać, że miłość jest mocniejsza od śmierci (por. Pnp 

8,6n; Rz 8,35nn; 1 Kor 13,8) i dlatego może odbywać 

się pomiędzy żyjącymi na ziemi, a przebywającymi w 
niebie (świętymi). Na czym więc polega ta wymiana 

miłości? 

 To pytanie kieruje nas do prawdziwego rozumienia 
modlitwy nie do świętych, ale za wstawiennictwem 

świętych: „módl się za nami”. Otóż każda modlitwa 

zawsze dociera do Trójcy Świętej. Nic nie dzieje się 

„bez udziału Boga” (por. J 1,3). Święci – wolni już od 
grzechu – mogą jakby wskazywać Bogu, że tu a tu jest 

duży nakład błagań w miłości i że woła ona o Jego 

łaskę. Kiedy Najwyższy zobaczy, że wiele osób (na 
ziemi i w niebie) modli się w jakiejś intencji, jakby 

szybciej zauważy taką modlitwę. Miłość bowiem 

reaguje na miłość: „Głębia przyzywa głębię” (Ps 42,8). 
 Jeśli nasze modlitwy docierają do Boga, to tylko 

dlatego, że są złączone z Jezusem: „Beze mnie nic 

uczynić nie możecie. (...) Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni” (J 15,5.7). Trwanie w 

Chrystusie to Komunia – w niebie otwarta, bez zasłony; 

a na ziemi równie mocna, lecz zakryta. Zatem święci w 
niebie i katolicy na ziemi są zdolni to trwania w 

Chrystusie – Jedynym Pośredniku. Ojciec kocha nas 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Taka 

ma być wzajemna miłość okazywana przez przybrane 
dzieci Boże – zjednoczona z doskonałą miłością Jego 

Jedynego Syna. I tak właśnie przez Jego doskonałą 

miłość do Ojca my, za wstawiennictwem świętych, 
możemy zostać wysłuchani. 

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

Konkurs angielsko-

religijny 
Konkurs zorganizowany 

przez nasz Zespół cieszył się 

sporym powodzeniem. Mimo 
że zadania nie były łatwe, 

otrzymaliśmy 40 prawidło-

wych odpowiedzi, z których wylosowaliśmy 5. Nagrody 

otrzymali: Dominika Jezier-ska, Julia Purta, Oliwier 

Kupper, Marika Cieślak i Ania Krasuska. 

Bardzo dziękujemy anonimowemu sponsorowi za 

ufundowanie nagród. Po wakacjach planujemy 

zorganizowanie kolejnego konkursu z językiem 
angielskim – znajomość języków obcych jest bardzo 

potrzebna! 

Prosimy, zapytajcie wśród rodziny i znajomych, czy 

mają do oddania któreś z powyższych przedmiotów. 

Czasem ktoś wymienia sprzęt czy meble na nowe, a 

stare wyrzuca. Jeśli są sprawne i niezniszczone, warto te 

rzeczy przekazać osobom, których nie stać na zakup 

nowych urządzeń. 

Wiara szuka zrozumienia 

 

 Mamy do oddania: 
Wózek dziecięcy: spacerówka z gondolą w dobrym stanie i 

torbę ubrań niemowlęcych 

 Potrzebne są: 
kuchenka gazowa 

dwie pralki 
kanapa i fotele 

ława (stolik) 

komoda 

(kontakt w tej sprawie tel. 606899409, Asia Czech) 

mailto:k.wilku@wp.pl


Przy okazji chcemy podziękować Parafianom, którzy w 

ostatnim czasie przekazali na rzecz naszych 

podopiecznych telewizor, biurko i fotel do biurka. 
Bardzo się przydały. 

Dziękujemy wszystkim za czytanie naszych ogłoszeń w 

„Antonim” i gotowość do udzielania pomocy. Dla wielu 
osób jest to jedyny sposób na zaopatrzenie się w 

niezbędne sprzęty użytku codziennego. 

Dzięki temu, że zgłaszacie do nas zarówno swoje 
potrzeby, jak i przedmioty, którymi chcecie się podzielić 

z innymi, mamy pewność, że odpowiednie rzeczy jak 

najszybciej trafią do właściwych osób. Jest to o wiele 

skuteczniejszy sposób niż pozostawianie ubrań czy 
innych przedmiotów w domu parafialnym, ponieważ 

brakuje nam miejsca na ich przechowywanie czy 

udostępnianie do obejrzenia. 
W związku z tym prosimy bardzo o wcześniejsze 

zgłaszanie odzieży, zabawek, artykułów AGD czy 

innych przedmiotów, które chcielibyście Państwo oddać. 
Można zostawić taką informację (z podaniem danych 

kontaktowych do siebie i opisu oddawanych rzeczy) w 

godzinach pracy kancelarii parafialnej, w trakcie 

dyżurów PZ Caritas – w środy między godz. 19:00 i 

20:00, 

telefonicznie na numer 606899409 (Asia Czech). 

 ub mailowo na adres asia.czech@poczta.onet.pl. 

 W ten sam sposób można też nas powiadamiać o 
potrzebach. 

Ponawiamy też prośbę, aby informować nas o 

potrzebujących, chorych, samotnych osobach z 
sąsiedztwa, które może nie mogą lub krępują się same 

do nas się zgłosić. Oferujemy pomoc żywnościową, 

porady prawne i psychologiczne, a w uzasadnionych 

przypadkach również pomoc przy wykupywaniu 
niezbędnych lekarstw. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za dotychczasową 

pomoc i liczymy na dalsze wsparcie. Jednocześnie 

zapraszamy osoby chętne do włączenia się do 

wolontariatu w ramach PZ Caritas – bliższych 

informacji udzielamy podczas dyżurów. 
Asia Czech 

W sobotę 1 czerwca 2013r. odbyło się coroczne 

spotkanie młodzieży na Polach Lednickich pod hasłem 

„W Imię Ojca”. Tematem spotkania było ojcostwo o 

którym abp Stanisław Gądecki rozpoczynając 
Eucharystię powiedział: „Odrywając człowieka od Boga 

Ojca, pozbawiamy go fundamentu, bez którego ginie 

wszelkie ojcostwo”.  Te znaczące słowa głęboko utknęły 
w mojej pamięci. To od Boga ojca uczymy się ojcostwa, 

ale również macierzyństwa. Kolejne spotkanie 

młodzieży zostało wypełnione modlitwą, tańcem, 

śpiewem, okrzykami radości, lecz również tak ważną 
ciszą, której mogliśmy doświadczyć w namiocie 

adoracji. Najbardziej wzruszającym momentem 

corocznych spotkań jest dla mnie odśpiewanie koronki 
do Bożego Miłosierdzia, podczas której w namacalny 

sposób czuję obecność Ojca. Na Polach Lednickich 

zatańczyliśmy również Tango Francesco dla naszego 
papieża Franciszka z Argentyny.  Każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkową łyżeczkę z napisem „Ty karmisz 

nas do syta”. Jak wyjaśniono, symbolizuje ona  troskę i 

opiekę, jaką obdarza nas Ojciec - karmiciel rodziny.  

Ojciec Góra powiedział: „Tegoroczny temat komponuje 
się z sytuacją społeczną i trwającymi kryzysami 

męskości, ojcostwa i autorytetu. Próbujemy odbudować 

coś bardzo naturalnego: miejsce ojcostwa w spo-
łeczeństwie, w rodzinie, jego autorytet; przez to odbudo-

wać postawy męskości. Ojcostwo jest bezinteresownym 

darem dla drugich. (...) Chcemy przeżywać prawdę, że 

Bóg jest ojcem, że my wszyscy mamy ojca, oraz że 
kiedyś będziemy ojcami i matkami”. Tegoroczna 

Lednica przypomniała mi o tym, że mam Boga Ojca, że 

wszyscy Go mamy. On jest cały dla nas, dla swoich 
ukochanych dzieci. To spotkanie było niejako wołaniem 

o dobrych, kochających ojców. Od ojców bowiem 

zależeć będzie przyszłość naszych rodzin. 
Magdalena Abraham 

W tym tygodniu prosimy o modlitwę naszych parafian w następujących intencjach: 

 O łaskę zdrowia dla synowej Agnieszki, zięcia Sławka i córki Tatiany.  (Dorota) 

 O zdrowie dla Anny (Krystyna) 

 O łaskę pojednania, przebaczenia i nawrócenia dla Emilii i Krzysztofa (Marlena) 

 O łaskę zdrowia dla Lenki (Adam) 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych intencjach. 
Prosimy wyciąć tą ramkę i na niej zapisać intencję, którą wydrukujemy w gazetce i będziemy prosić parafian o 

wspólną modlitwę. (do tematu będziemy wracać). 
(Kartki można wrzucać do koszyka z ofiarami na koszty wydruku naszej gazetki) 

Proszę o modlitwę w intencji: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 

(imię składającego intencję) 

MODLIMY SIĘ W NASZYCH INTENCJACH 

Lednica 2013 
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W czwartek podczas głównych uroczystości odpustowych zostanie poświęcona Droga Krzyżowa oraz witraże 

czterech Ewangelistów. 
Podczas liturgicznego przygotowa-

nia katechumenów do przyjęcia 

chrztu, między innymi pouczano 
ich o symbolach Ewangelistów, 

tłumacząc je w sposób następują-

cy: 
Mateuszowi przypisywano symbol 

człowieka, „ponieważ rozpoczyna 

on swoją Ewangelię od obszernego 

opisu narodzenia naszego Zba-
wiciela i dokładnej Jego gene-

alogii: »Rodowód Jezusa Chrys-

tusa« (…)” 
„Symbolem Ewangelisty Marka 

jest lew, gdyż zaczyna on swoją 

relację od opisu pobytu św. Jana 

Chrzciciela na pustyni. Powiada 
mianowicie: »Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Pa-

nu« (…)” 
„Symbolem św. Łukasza jest wół, 

gdyż podobnie jak wół, tak i nasz 

Zbawiciel Jezus Chrystus został 
zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna 

swoją Ewangelię opowiadaniem o 

Janie Chrzcicielu, podarowanym 

rodzicom, Zachariaszowi i Elżbie-
cie, jeszcze w późnej starości. 

Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a 

kopyta cztery Ewangelie (…).” 
„Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: »Na początku było Słowo, a Słowo 

było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. O Jezusie zaś mówi Dawid: »Odnawia się 

młodość twoja jak orła« (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z 
martwych i wstąpił do nieba (…)” 

Ten przydział symboli poszczególnym Ewangelistom zachował się w postaci nie zmienionej od czasów Grzegorza Wielkiego. 
ks. Adam Hrubiszewski 

1.  Spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w sobotę 15 czerwca o godzinie 10.00, o 11.00 próba scholki 

2. We wtorek o 19.15 zbiórka ministrantów i lektorów przed uroczystością odpustową w parafii. 

3. Wczwartek 13 czerwca uroczystości odpustowe św. Antoniego. Msze św. o 9.00 z udziałem księży 
neoprezbiterów (ks. Piotra Nadolskiego, ks. Andrzeja Niemcewicza, ks. Mariusza Świerczyńskiego).  

Główne uroczystości o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Kanonika Marka Boniewicza, proboszcza parafii pw. 

Św. Trójcy z Gdyni. Poświęcenie Drogi Krzyżowej oraz witraży 4 Ewangelistów. 
4. W piątek o 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele. 

5. W sobotę formacyjny wyjazd Parafialnego Zespołu Caritas do Szczecina 

6. W niedzielę 16 czerwca o 19.00 koncert dyplomowy naszej parafianki Katarzyny Zalewskiej. Będzie to koncert 
pieśni sakralnych podzielony na dwie części. W pierwszej z nich będzie można usłyszeć utwory wokalne a capella w 

wykonaniu zespołu Cantores Veiherovienses. W drugiej części dołączą instrumentaliści i soliści, którzy zagrają 

m.in. „Missa brevis” Leo Delibesa. Za tydzień w naszym tygodniku szczegółowy program koncertu a także wywiad 

z Kasią Zalewską. Serdecznie zapraszamy!! 

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 

Witraże czterech Ewangelistów 

 


