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Sprawozdanie z Holy Wins  

 

W środowy wieczór 31 października 

odbyły się w Redzie dekanalne ob-

chody Wigilii Uroczystości Wszyst-

kich Świętych pod nazwą Holy Wins 

– Święty Zwycięża! Było to już drugie 

spotkanie zorganizowane przez księży 

z parafii redzkich oraz rumskich 

tworzących dekanat Reda. 

Wieczór rozpoczął się w parafii pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Przed oficjalnym rozpoczęciem 

organizatorzy zadbali o stworzenie 

klimatu radosnej modlitwy poprzez 

naukę pieśni. Wieczór rozpoczął pro-

boszcz tejże parafii ks. kanonik Marian 

Świątek witając przybyłych. Ksiądz 

proboszcz wyraził swoją radość, że tak 

wielu młodych, zarówno ciałem jak i 

duchem, wybrało tego wieczoru drogę 

Światła, zamiast Ciemności, modlitwę 

i śpiew dla Jezusa zamiast tak zwanego 

„święta Halloween”. Po powitaniu, 

głos zabrał ks. Krzysztof Konkol, który 

przybliżał zebranym pojęcie Świętości. 

Ksiądz Krzysztof zaznaczył, że droga 

do Świętości opiera się na czterech 

filarach: pragnienia przez człowieka 

Świętości, miłości do Boga, miłości do 

drugiego człowieka niezależnie czy  
(dokończenie na stronie 4) 
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kaplicy na katechezę ks. dr Jacka Nawrota 

I czytanie Rdz 2, 18-24; II czytanie Hbr 2, 9-11; Ewangelia Mk 10, 2-16 



Kobieta jest po to, by uosabiać 

mądrość i miłość, bowiem jest zdol-

na do takiego wymiaru rozumienia, 

który zbyt łatwo umyka maszynie 

logicznej, jaką jest czynny umysł 

mężczyzny.[T. Merton, 7 esejów o 

Albercie Camus]. 

Tym cytatem otwie-

ram cykl artykułów na 

najbliższy rok, który 

poświęcony będzie ob-

razom kobiet w Biblii. 

Postaram się nakreślić 

ich zadanie, cechy ja-

kimi dysponują i od-

kryć, jak to odnosi się 

do naszego życia. W 

czym możemy być do 

nich podobne, a czego raczej unikać. 

Spróbujemy odczytać kim jest ko-

bieta w oczach Pana Boga. Zacz-

niemy oczywiście od samego po-

czątku. 

Pierwszą kobietą, która pojawia się 

w Piśmie Świętym jest Ewa. W 

drugim opisie stworzenia czytamy: 

Z żebra, które Pan Bóg wyjął z 

mężczyzny, utworzył kobietę i przyp-

rowadził ją do niego.[Rdz 2,22]. 

Pierwsza kobieta bierze swój po-

czątek z mężczyzny, jest ciałem z je-

go ciała. To oznacza, że razem się 

dopełniają. Tworzą naturalną jed-

ność. Mężczyzna był sam, co czyni-

ło go nie do końca szczęśliwym. 

Prawdziwej radości doznał dopiero 

wtedy, gdy Pan Bóg przyprowadził 

do niego kobietę. Bóg nie chciał, 

żeby mężczyzna był sam. Kobieta 

miała stać się jego towarzyszką, 

pomocą, miała obdarzać go troską i 

miłością. Razem mieli żyć w miłości 

Boga. Co więcej, dopiero w dopeł-

nieniu się tych dwojga widać pełnię 

obrazu Pana Boga. 

W tradycji zwykło się przedstawiać 

Ewę, jako „tę złą”, 

która nie dosyć, że dała 

się skusić wężowi, to 

jeszcze zmusiła do 

grzechu swojego męża. 

Czy takie myślenie jest 

słuszne? Broniąc Ewy, 

trzeba powiedzieć, że 

owszem dała się po-

dejść wężowi, ale nie 

możemy obarczać jej 

całą winą. Adam bo-

wiem, to ten, który stał obok i nie 

zrobił nic, aby odwieść ją od de-

cyzji, którą podjęła. Oboje doko-

nują świadomego i dobrowolnego 

wyboru, którego skutkiem jest wyg-

nanie z Raju. Od tej pory kobieta 

będzie zaznawać dominacji tego, 

który miał obdarzać ją miłością, 

przez co jej pragnienia nie zostaną w 

pełni zaspokojone. Wtedy też kobie-

ta otrzymała imię Ewa, co można 

tłumaczyć jako matka żyjących. 

Kobieta od tej pory ma przekazywać 

życie. 

Bóg obdarza kobietę cechami, któ-

re mówią wiele o nim samym, o Je-

go czułości, radości, a przede wszys-

tkim miłości. Ewa pokazuje jednak, 

że mimo iż człowiek został stworzo-

ny na podobieństwo Boga, istnieje w 

nim skłonność do grzechu. 
Kasia Kowalczyk 

Kobiety w Biblii (1) 



 

Na jakiej podstawie Kościół włącza się w życie polityczne? 
 

Złośliwi odpo-

wiedzą na to py-

tanie, że na tej sa-

mej podstawie na 

której politycy 

występują w roli 

lekarzy, albo na-

wet Pana Boga, 

decydując o pra-

wie do życia i śmierci. Nie będąc jednak 

złośliwym Kościół pozytywnie wnosi 

swój wkład w życie polityczne, jako że 

dotyczy ono obywateli państw, którzy 

są jednocześnie wiernymi Kościoła. 

Patrząc szerzej na to zagadnienie Koś-

ciół postrzega polecenie „czynienie so-

bie ziemi poddaną” (por. Rdz 1,28) jako 

mądre zarządzanie własnością Boga 

(por. Mt 25,14). Częściej słyszy się o 

sprzeciwie Kościoła wobec różnych 

nieetycznych zabiegów organów stano-

wiących prawa. Jest jednak wiele doku-

mentów Kościoła, które nie mają cha-

rakteru walecznej obrony, lecz zwykłe 

podawanie propozycji rozwiązań pew-

nych spraw lub zwracanie uwagi na 

konsekwencje działań, wyborów i usta-

leń prawnych. Tam jednak, gdzie trzeba 

powiedzieć prawdę, często niewygodną 

i wymagającą więcej nakładów siły i 

środków na rzecz dobra wspólnego, tam 

Kościół nie cofa się przed stanowczym i 

pełnym miłości głoszeniem Ewangelii. 

Zbiór wypowiedzi Kościoła na tematy 

społeczne nazywa się Katolicką Nauką 

Społeczną. Choć istniała od zawsze, to 

za jej początek w wymiarze nowożyt-

nym uznaje się opublikowanie encykliki 

Leona XIII z 1891 roku pt. „Rerum no-

varum” (łac. „O rzeczach nowych”). 

Ostatnią z encyklik społecznych wydał 

w 2009 roku papież Benedykt XVI: 

„Caritas in veritate” (łac. Miłość w 

prawdzie). Wszystkie encykliki społecz-

ne powstawały w konkretnym momen-

cie dziejów i odnosiły się do wydarzeń 

bieżących, albo do ich skutków w 

przyszłości. 

Różne gałęzie urzędów Kościoła dzia-

łają na różnych szczeblach międzynaro-

dowych. W Watykanie działa powołana 

przez Pawła VI Papieska Rada „Iustitia 

et pax” (łac. Sprawiedliwość i pokój), 

która koordynuje nauczaniem społecz-

nym Kościoła. 

Kompendium Katechizmu, wyjaśnia-

jąc siódme przykazanie podaje, że w 

nim właśnie Kościół widzi podstawę do 

zabierania głosu na rzecz ludzi żyjących 

w świecie. Swoim nauczaniem obejmu-

je „słuszne postępowanie w działalności 

gospodarczej, w życiu społecznym i po-

litycznym, prawo i obowiązek pracy 

ludzkiej, sprawiedliwość i solidarność 

między narodami, miłość do ubogich” 

(KKKK n. 503). KNS jest rozwinię-

ciem Ewangelii, według słów Jezusa: 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 

co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczyni-

li" (Mt 25,40). 

Podstawy KNS można znaleźć w 

Kompendium Katechizmu, w bardzo 

przystępnie podanych numerach: 400-

414, 504-520. 
Ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

Wiara szuka zrozumienia 



(początek na stronie 1) 

jest dla nas miły czy trudny oraz na 

uznaniu swojej grzeszności. Gośćmi 

wieczoru byli Święci (wyniesieni na 

ołtarze po-mimo swojej grzeszności), 

których sylwetki zaprezentowała 

młodzież. Zebrani poznali krótkie 

życiorysy: św. Mateusza, św. Pelagii, 

św. Franciszka, bł. Bartolo Longo, św. 

Teresy Benedykty od Krzyża oraz bł. 

Wincentego Frelihowskiego. 

Następnie księża przypomnieli o 

uzdrawiającej mocy Sakramentów: 

spowiedzi świętej, Eucharystii oraz 

Adoracji. Ostatnim punktem programu 

w parafii pw. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny była Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Uczes-

tnicy mieli możliwość indywidualnej 

modlitwy. Po błogosławieństwie Naj-

świętszym Sakramentem zebrani prze-

maszerowali ulicami Redy, by dać 

świadectwo swojej żywej wiary przed 

mieszkańcami naszego miasta. W cza-

sie drogi śpiewano radosne pieśni, 

skandowano hasła, w powietrzu unosił 

się ogromny entuzjazm. Marsz zakoń-

czył się po przybyciu do parafii pw. 

Świętego Antoniego. W naszej parafii 

została odprawiona msza kończąca 

uroczystości pod przewodnictwem ks. 

prałata Włodzimierza Kozłowskiego. 

Muzycznym upiększeniem liturgii 

podjęła się Schola Młodzieżowa. W 

homilii ks. Krystian Wilczyński przy-

bliżył jeszcze raz temat Świętości. 

Przypomniał, że tylko Bóg jest Święty, 

że to On sam w postaci Swego Syna 

zszedł na Ziemię by objawić nam wolę 

Ojca, którą jest Świętość każdego czło-

wieka. Naszym powołaniem jest podą-

żać drogą Świętości bo, gdy przeminie 

postać tego świata będziemy trwać 

wiecznie szczęśliwi przebywając z 

naszym Zbawicielem. 

Na zakończenie ks. Kanonik Jan 

Kowalski, jako gospodarz podzię-

kował wszystkim organizatorom oraz 

podkreślił jak ważnym świętem jest 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Po 

uroczystym zakończeniu Eucharystii 

na uczestników czekała niespodzianka 

- słodki poczęstunek. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorgani-

zowania tego pięknego wieczoru, oraz 

tym, którzy brali udział w tym 

wydarzeniu. Mamy gorącą nadzieję, że 

spotkamy się za rok na kolejnym 

wieczorze Holy Wins! 

 
Magdalena Augustynowicz 

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

scholki dziecięcej w sobotę o godzinie 11.00; 

2. W sobotę o godzinie 8.30 wyjazd Służby Liturgicznej: lektorów, minis-

trantów i aspirantów. 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. wieczornej. 

4. Próba scholi młodzieżowej CALI TWOI w czwartek o 19.15. 

5. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i czwartek o 19.15. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Sprawozdanie z Holy Wins 


