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ROZWAŻANIE NA DZIEŃ  ZADUSZNY

„Otwórz im, Panie, bramy raju, aby wrócili do tej ojczyzny, w której nie ma 
śmierci, lecz panuje wieczna radość”.

Życie na ziemi to próba, początek wiecznego życia. „Albowiem życie 
Twoich wiernych o Panie zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom 
doczesnej pielgrzymki znajdą przygotowane w Niebie wieczne mieszkanie”  
śpiewa się w prefacji za zmarłych.

Dla ludzi niewierzących cmentarna płyta jest beznadziejną rozpaczą. 
Koniec wszystkiego, wszelkich pragnień, trosk, planów. Wszystko się skończyło, a 
człowiek uległ unicestwieniu…

My chrześcijanie mamy za przewodnika Chrystusa. On mówi do nas: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. W Domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem” /J 14,1-6/. Czy może być piękniejsza i bardziej 
napawająca nadzieją obietnica?

Dzisiaj ludzie słyszą wiele obietnic, często przedwyborczych bajek i często 
w nie już nie wierzą. Dlaczego mamy zaufać tym słowom Jezusa? Mówi je do nas 
nasz przewodnik nasza Droga, Prawda i Życie.

Ewangelia pokazuje nam Chrystusa jako Boga i Pana życia i śmierci. Sam 
Chrystus pokazał nam to poprzez cuda wskrzeszenia zmarłych, poprzez swoją 
śmierć i wreszcie Zmartwychwstanie. Byli w historii ludzie, którym wydawało się, 
że są popularniejsi i ważniejsi od Jezusa, gwiazdy sceny, politycy czy wielcy władcy 
i tyrani. Nie ma dziś po nich śladu. O niektórych najlepiej gdyby historia 
zapomniała…

Pan Jezus obiecuje: Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie na 
wieki” /J 11,25-26/. Kościół 1 listopada raduje się chwałą Świętych, 2 listopada 
wspominamy z troską tych, którzy jeszcze nie doszli do jej pełni powodu grzechów.  
„Święta i zbawienna jest myśl, modlić się za umarłych” /2 Mch 12,46/.
Każda modlitwa przynosi ulgę duszom w czyśćcu, zwłaszcza modlitwy, do których 
przywiązane są odpusty: różaniec, droga krzyżowa. Najbardziej jednak Msza św. 
której niczym nie można zastąpić. „To jest Ciało moje, kto je spożywa będzie żył na 
wieki”  obiecuje Jezus. Kto inny taką obietnicę dzisiaj może nam przekazać?

Także dobre uczynki, cierpienia, jałmużna i wszystkie ofiary składane w ich 
intencji.  Jest w Polsce piękna tradycja wypominków. Odmawiamy je z różańcem, 
po wcześniej przeżytej Eucharystii. Nie wychodźmy z kościoła, kiedy już 
usłyszymy imiona i nazwiska swoich Zmarłych, odmawiamy za nich cały różaniec. 
Nie chodzi tylko o ich wyczytanie, ale przede wszystkim o modlitwę i Odpust 
Zupełny, który w ich intencji otrzymujemy. To ten wyjątkowy, piękny dar, który im 
ofiarujemy… Nic innego nie możemy im dać. Dusze w czyśćcu z kolei też modlą się 
za nas.



Piękne są nasze cmentarze, zwłaszcza w tych dniach. To miejsca, gdzie 
spotykają się żywi ze zmarłymi. Dla nas wierzących nie są to miejsca 
przygnębiające. Ile w nich miłości i piękna. Kwiaty, znicze… Przede wszystkim 
jednak modlitwa. Od 5 lat na naszym cmentarzu mam także moich rodziców. Jestem 
przy ich grobie prawie codziennie. Często też spotykam tych samych ludzi, którzy 
przychodzą chociaż na chwilę. Stają nad grobem omiatają, uśmiechają się. Nie ma tu  
bolesnej rozpaczy, załamania. Nadzieja i ufność.

Kilka lat temu zmarła znana osoba, matka małych dzieci. Jeden ze znanych 
redaktorów głośno krzyczał, gdzie jest ten wasz Bóg, który zabiera matkę dzieciom. 
Człowiek niewierzący tak zawoła, bo pogrąży się w rozpaczy, że to koniec 
wszystkiego. Inny znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec, który otarł się o śmierć 
ratując swoją rodzinę  powie inaczej: „Wszystko jest po coś”. Pan Bóg ma w tym 
jakiś cel. Kiedy  umierała młoda matka, małego Karola Wojtyły, a niedługo potem 
jego ojciec, można by zadać podobne, pełne beznadziejnej rozpaczy pytanie: Gdzie 
jest Bóg? Po latach widać, ta ofiara była potrzebna. Jan Paweł II, jak nikt inny 
rozumiał cierpienie drugiego człowieka. Kiedy zmarła św. Joanna Beretta Molla po 
ludzku była to straszliwa tragedia. Pozostało czworo małych dzieci w tym 
niemowlę. Po latach dzieci Świętej nie mają pretensji do Pana Boga, ale są dumne ze 
swojej Świętej Mamy. Wszystko jest po coś… Kiedy znana piosenkarka Eleni 
straciła swoją jedyną córkę, którą zamordował jej były chłopak, odnalazła pokój 
serca i ukojenie właśnie w wierze. Usłyszała słowa ewangelii: „Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem”. Trzeba Bogu tylko zaufać. 

Często wieczorami oglądam rodzinne i parafialne zdjęcia. Te sprzed lat i te 
ostatnie. Świat dzieciństwa, kochani rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie 
sąsiedzi. Świat ten już nie istnieje. Większości tych osób już nie ma na tym świecie, 
przed laty nikt nawet nie śmiałby sobie wyobrazić, że coś takiego może się stać. 
Uśmiechają się tylko z czarnobiałych i kolorowych zdjęć. To, że nie jest to tylko sen, 
że istnieli, że nie jest to bajka obejrzana w TV potwierdza kamienna płyta na grobie, 
że Ci ludzie byli pośród nas. Kiedy wędruję po naszym parafialnym cmentarzu, a 
znam go zaledwie od 15 lat, kiedy zostałem proboszczem na Wrzosach, co chwilę 
zatrzymuję się przy grobach ludzi, których znałem osobiście, którzy pomagali mi w 
codziennych parafialnych dziełach. Dzisiaj są już po Tamtej stronie, a tutaj 
pozostaje wspomnienie i wdzięczność. Tak wielu już ich Tam jest… Każdego roku 
coraz więcej…

Każdego roku, z naszej parafii odchodzi ponad 100 parafian. Wielu, odeszło 
w ostatnim roku. Za kilkadziesiąt lat nikogo z nas już tu nie będzie. Przyjdą nowe 
pokolenia. Co robić? Żyć w przerażeniu? Bać się? Nie. Jedne z najpiękniejszych 
słów, które kiedyś usłyszałem, zostały wypowiedziane na pogrzebie Jana Pawła I. 
„Trzeba pracować tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, żyć tak, jakbyśmy mieli zaraz 
umrzeć”. Taka postawa nie jest straszna. Bo ufamy, że „Życie ludzkie zmienia się, 
ale się nie kończy”. Poucza nas św. Jan Paweł II: ”To przemijanie ma sens”…

Ks. Wojciech Miszewski
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LEKCJA PATRIOTYZMU -  BARBARKA 
28 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Jak co roku wspominamy tragiczne wydarzenia, które w lasach Barbarki 
rozgrywały się od 28 października 1939 r. Chcemy w tym miejscu upamiętnić 

i przeżyć swego rodzaju lekcję patriotyzmu. W tym roku wspominamy 80. 
Rocznicę tych wydarzeń. Uroczystości religijno  patriotyczne rozpoczęły się 

27 października o godz. 13.00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. 
Wiesława Śmigla.

Dla wielu ludzi takie słowa jak Ojczyzna i patriotyzm  są tak drogie, że 
samo ich brzmienie przejmuje ich dreszczem. Często bywają jednak na ustach 
ludzi, którzy nie do końca rozumieją ich znaczenie i po prostu ich nadużywają. 

Ojczyzna  ziemia ojców, kraj urodzenia, kraj rodzinny. Ale nie jest to 
samo, co państwo. Bo można być pozbawionym państwa a mieć swoją ojczyznę. 
Nasi dziadowie dawno temu i my sami śpiewaliśmy całkiem niedawno: 
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Ojczyzna, choć więc zniewolona nadal 
jest ojczyzną. Cóż zatem to słowo znaczy? Ojczyzna jest to dobro duchowe 
złożone z języka, kultury historii i tradycji. To pamięć o zwycięstwach i 



klęskach, to władcy, bohaterowie, przywódcy i całe rzesze bezimiennych ludzi, 
którzy swoją pracą służyli i służą krajowi. To również bolesne doświadczenia, 
jak choćby czasy II wojny światowej. Nie można w tym szeregu wartości 
pominąć również wiary i Kościoła. 

A co to patriotyzm? W słowniku języka polskiego czytamy: „postawa 
społeczno-polityczna i forma ideologii łącząca przywiązanie do własnej 
ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla własnego narodu z 
szacunkiem dla innych narodów i poszanowania ich suwerennych praw”. Jest to 
specyficzna forma solidarności, poczucie wspólnoty, ale też wypełnianie 
pewnych obowiązków i przestrzeganie określonych norm i zasad. Jest to miłość 
do ojczyzny i rodaków czyli robienie wszystkiego, aby była najpiękniejsza i 
najmocniejsza. Nie może to jednak prowadzić do nienawiści wzajemnych 
przepychanek z jakimi dzisiaj się spotykamy.  

Patriotyzm był obecny zawsze w sercach Polaków nawet wtedy, gdy 
wydawało się, że stracili swoją Ojczyznę Polskę. 

Pokolenie drugiej 
wojny światowej spalało 
się poniekąd na wielkim 
o ł t a r z u  w a l k i  o  
u t r z y m a n i e  i  
zapewnienie wolności 
O j c z y z n y.  I l e ż  t o  
kosztowało ludzkich 
żywotów  młodych 
żywotów, obiecujących. 
Jak wielką cenę zapłacili 
Polacy na swojej ziemi, 
tak bardzo splamionej 
krwią, jak ta na Barbarce, 
potem w miejscach 
wywózek i obozów, jak 

choćby Katyń, czy na polach bitwy w różnych miejscach Europy. 
Po zakończeniu II wojny przyszedł długi  prawie pięćdziesięcioletni  

okres nowego zagrożenia, tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Nowi 
panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie 
pod względem politycznym i ideologicznym. Był to dalszy ciąg tego wyzwania 
rzuconego wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie 
poddać; aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy 
szczególnie zagrożone. 

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi 
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szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro  Ojczyznę. 
Michale Lessom pisał: „patriota broni miejsca, w którym się urodził 

nawet kosztem swojego życia. Broni przed tymi, którzy zagrażają państwu, 
zagrażają suwerenności”. Słysząc dziś te słowa wielu myśli sobie: jeśli nie 
mamy wrogów zewnętrznych to nie ma z kim walczyć. Dziś nie potrzeba być 
patriotą. Trzeba być Europejczykiem! To rozejrzyj się wokoło i popatrz czy dziś 
nie potrzebna jest walka na ulicach naszych miast i wsi oraz w nas samych: z 
narkotykami, niemoralnością, znieczulicą społeczną upadkiem rodziny i 
podstawowych wartości. W mediach obserwujemy wzajemne oskarżenia i 
przepychanki. 

Dzisiaj wielu Polaków ma odrębne zdanie na temat naszego państwa, 
jego pozycji politycznej oraz przyszłości i ilu jest ludzi - tyle różnych poglądów. 
To jednak co jest piękne, co nas Polaków charakteryzuje to wielka miłość naszej 
Ojczyzny,  a każdy na swój sposób pragnie jej dobra. Takie miejsca jak toruńska 
Barbarka, jak wiele miejsc martyrologii II wojny światowej pokazują nam, że 
nie ma takiej ofiary, której Polak nie złożyłby po to, by „Polska była Polską, a 
Polak Polakiem” i to musimy w naszym Narodzie pielęgnować i cnoty tej strzec. 

Sprawa patriotyzmu zajmowała serca Polaków na przestrzeni 
wszystkich dziejów. Wielki człowiek renesansu ks. Piotr Skarga - gorliwy 
patriota, w swoim zbiorze "Kazań Sejmowych", opisywał społeczeństwu 
problemy kraju. Wyraźnym przykładem miłości do ojczyzny i rodaków było 
napiętnowanie tego, co dzieje się w państwie polskim - wewnętrzna niezgoda, 
niesprawiedliwość prawna, a także upadek moralności i osłabienie władzy.  

Niezwykle mocno zabrzmiały słowa Jana Pawła II na toruńskim 
lotnisku, który mówił, że wielkim zagrożeniem dla narodu jest brak pokoju: 
„Mówię te słowa na tej ziemi, która doświadczyła w swojej historii tragicznych 
skutków braku pokoju, stając się ofiarą okrutnych i niszczycielskich wojen. 
Pamięć drugiej wojny światowej jest wciąż żywa, rany tego kataklizmu 
dziejowego długo nie będą całkowicie zabliźnione. Niech wołanie o pokój z tego 
miejsca dotrze do wszystkich na całym świecie. Pokój jest możliwy, pokój jest 
konieczny, pokój jest pierwszą powinnością wszystkich! Oby świt trzeciego 
tysiąclecia stał się początkiem nowej ery, w której szacunek dla każdego 
człowieka i braterska solidarność między narodami przezwyciężą z Bożą 
pomocą kulturę nienawiści, przemocy i śmierci”.

Na naszych domach często wiszą flagi biało czerwone. To też znak 
naszego patriotyzmu. Biel i czerwień. Ile ludzi oddało życie za te dwa złączone 
razem kolory. Oddajemy im dzisiaj część. Modlimy się za nich, pamiętamy o ich 
ofierze i o naszej Ojczyźnie, aby dzięki naszej pracy stawała się coraz lepszym 
domem wszystkich Polaków. Tak nam dopomóż Bóg!

Ks. Wojciech Miszewski
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ANTONINEK WCZORAJ I DZIŚ

Na spotkaniu wolontariuszy Świetlicy Antoninek w Zamku Bierzgłowskim, a 
było to naprawdę sporo lat temu, czyli na początku naszej działalności, wypracowaliśmy 
hasło, które określa naszą misję: „Pomagamy rodzinie poprzez opiekę nad dziećmi”.

Zajęliśmy się powierzonymi nam dziećmi z wielką energią, starając się, aby 
otrzymały od nas to czego w danej chwili potrzebowały. Najważniejsza była pomoc 
dzieciom w odrabianiu zadań domowych i niwelowaniu opóźnień edukacyjnych. 
Postawiliśmy sobie za cel, że każde dziecko, które uczęszcza na nasze zajęcia 
systematycznie, otrzyma promocję do klasy programowo wyższej. Nie było łatwo, ale 
zapał wolontariuszy był tak ogromny, że nawet najbardziej niechętnego do nauki 
dzieciaka, udało się nam przekonać, że tak trzeba. Małymi krokami zmierzaliśmy do 
wspólnego celu, kiedy pojawiła się ocena pozytywna, cieszyliśmy się wspólnie. Bazę 
dydaktyczną budowaliśmy latami, po to, aby być na bieżąco z potrzebami  naszych 
wychowanków. Po posiłku zasiadaliśmy do wspólnej zabawy. Wolontariusze wymyślali 
najprzeróżniejsze zajęcia, aby dzieciaki nie nudziły się i tu znowu  tworzyliśmy bazę, aby 
sprostać wyzwaniom. Przyszedł czas na komputery. Nasi podopieczni z tęsknotą patrzyli 
na te dzieci, które miały już komputery w swoich domach  musieliśmy więc dać im 
również namiastkę pracy z komputerem. Pozyskaliśmy je od ludzi dobrej woli, 
napisaliśmy specjalne programy, a dzieci odmierzając czas, czekały na swoją kolej kłócąc 
się przy tym o każdą minutę. 

Dwadzieścia lat  to pokolenie. W tym czasie zmieniały się dzieci, wymieniali się 
wolontariusze, zmieniały się programy szkolne, zmieniały się wreszcie potrzeby naszych 
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podopiecznych. Kiedy wspominam pierwsze lata pracy, poza obowiązkiem odrabiania 
lekcji i serwowanego podwieczorku, zmieniło się wszystko. Dalej pomagamy rodzinie 
opiekując się dziećmi, ale zniknęły komputery (pozostał tylko laptop na potrzeby kadry).

Widząc jak bardzo telefon, smartfon, iphone, stopwatch i inne cuda medialne 
zaburzające wszelkie możliwe funkcje, absorbują dzieci i młodzież, postawiliśmy znak 
stop. U nas rozmowy tylko tete-a-tete, zaplanowana zabawa, a przede wszystkim 
uspołecznienie i wspólne działanie. U nas dzieci siedząc obok siebie nie rozmawiają przez 
smartfon. Staramy się wyzwalać w nich kreatywność i zespołowość. Wspaniale sprawdził 
się skierowany do młodzieży program pod nazwą „Wyloguj się do życia”. Realizujemy 
również inne projekty, cały czas z myślą o zapobieganiu uzależnieniom od Internetu, gier 
komputerowych,  realizowaniu się w świecie rzeczywistym a nie wirtualnym. Słowem 
pomagamy dzieciom żyć i komunikować się w świecie realnym.
Dzisiaj łatwiej niż 20 lat temu jest zapewnić dzieciom minimum egzystencjalne, poprawa 
funkcjonowania rodzin pod względem materialnym jest widoczna. Nie jest jednak łatwo 
wychować dziecko w świecie pogoni informatycznej, dostępności informacji 
prawdziwych i nieprawdziwych, w szybkim tempie życia. Dzieci często są pogubione, 
słabo skoncentrowane, mające trudności w komunikacji. To pokłosie naszej cywilizacji. 
Dlatego zapraszamy do nas, na nasze zajęcia, 
Czekamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16,00  19,00

Elżbieta Cichon 


