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Szósty List do Moich Parafian   - W obliczu kryzysu Kościoła :  trwać  przy  prawdzie  -  Słowie
Bożym  i  Eucharystii - źródle i szczycie życia chrześcijańskiego !!!

    Kochani Parafianie,  w ostatnich kilkunastu miesiącach nasiliły się w Polsce próby osłabienia
wiary w Boga i odebrania szacunku Kościołowi katolickiemu.

   Mając świadomość, że każdy z nas osobno i każdy z nas we wspólnocie ma swoje zadanie i
współtworzy w ten sposób Kościół oraz opinię publiczną, każdy z nas powinien pamiętać :

•  że  od  ponad  1000  lat,  w  czasach  najazdów,  wojen  i  zniewoleń,  to  parafie,  zakony  i
zgromadzenia  były  miejscami,  gdzie  miliony  Polaków  znajdowało  schronienie,  pomoc
materialną i opiekę duchową. I nie ma żadnego dowodu na to, że gdyby tej pomocy nie było, to
Polska by przetrwała;

• aby zawsze, podkreślam : ZAWSZE, z wielką dozą ostrożności, każdy z nas krytycznie, odnosił
się  do  przekazów  formułowanych  przez  liberalnych  dziennikarzy,  celebrytów,  artystów  i
polityków. Ich nonsensy przeminą, a słowa Pana Boga nie przeminą;

• aby aktywnie i z klasą, tam gdzie każdy z nas żyje i nawiązuje relacje: w rodzinie, w pracy, w
sąsiedztwie,  w  mediach  społecznych,  mówił  prawdę  o  ludziach  Kościoła,  bronił  uczciwych
księży, zakonnych braci, ojców i siostry. I aby każdy z nas zadawał oponentom pytania: A co ty
zrobiłeś dla Kościoła? ;

•  aby  nigdy,  przenigdy  nikt  z  nas  nie  milczał  i  nie  udawał,  że  nic  nie  widzi,  gdy  poprzez
jakąkolwiek przemoc krzywdzone jest  dziecko czy  człowiek dorosły.  Aby zawsze udzielił  w
takich przypadkach adekwatnej, ludzkiej pomocy. W odpowiednim czasie Pan Bóg nas z tego
rozliczy!

•  aby  modlić  się  za  Kościół  katolicki,  za  swoich  Księży  Biskupów,  Księdza  Proboszcza,
wikariuszy, siostry zakonne, za wszystkie rodziny, za swoją żonę, męża i dzieci, za dziennikarzy,
artystów, polityków, za wszystkich Polaków i za cały świat. Wówczas życie zmieni się na lepsze.
Będzie mniej przemocy i zniknie wzajemna nieufność. Będziemy bardziej szczęśliwi. ( W/w myśli
są  oddolnym głosem członków Kościoła  -  Stowarzyszenia  Członków Rodzin  Katolickich  Diecezji
Przemyskiej z dnia 18 maja 2019 roku ).

       Święty papież Paweł VI już w 1972 roku powiedział bardzo alarmujące słowa, że przez jakąś
szczelinę   wdarł  się  do  Kościoła  Bożego  swąd  szatana.  Szatan,  ojciec  kłamstwa,  nie  śpi  i
próbuje przenikać wszędzie.
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    Kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w
swej najnowszej książce pt. „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”  daje odpowiedzi na kryzys,
który  dotyka  obecnie  Kościół.  Lektura  tej  książki,  do  której  serdecznie  zachęcam,  jest
przypomnieniem  autentycznej  katolickiej  nauki,  jej  wartości  i  roli,  jaką  powinna  pełnić  w
naszym życiu. „Często słyszę pytanie : co mamy robić?” – pisze Kardynał. „Jedność Kościoła ma
źródło w Sercu Jezusa Chrystusa. Musimy trwać tuż przy nim. To Serce, które zostało otwarte
włócznią, abyśmy mogli się w nim schronić, będzie naszym domem” – wskazuje.  Kardynał pisze
wprost, że my  świata nie uratujemy, ale możemy ocalić wiarę i poprzez wierność Chrystusowi
wnosić  w  świat  dobro  i  światło; ostrzega  przed  płynnym  ateizmem,  który  niepostrzeżenie
wsącza się w życie i współistnieje z wiarą. Ten ateizm wciąga nas w kompromis z kłamstwem,
na który nie możemy się godzić. 
     Bracia i Siostry, po raz szósty tą drogą chcę dotrzeć osobiście do każdej i każdego z Was, by
poprzez lekturę tego listu, zdać sobie sprawę : co w naszym życiu jest najważniejsze,  byśmy
idąc przez świat nie szli na kompromis z kłamstwem, które dzisiaj ma różnorakie imiona, ale
byśmy szli jak rycerze Chrystusa, z otwartą przyłubicą, przeciwstawiając się temu, co nas od
Boga oddziela. Mamy, jako ludzie wiary, iść przez świat z nadzieją, pamiętając,   iż mimo tego
Duch Święty  nieustannie działa, a kryzysy są po to, by zastanowić się dokąd zmierzamy. 
     Niestety,  dzisiaj  brakuje  pozytywnej  odpowiedzi  z  naszej  strony  na  podszepty  Ducha
Świętego.  Tak  dzieje  się   zawsze,  gdy  brakuje  wiary,  życia  sakramentalnego,  pobożności,
modlitwy i pokuty – jednym słowem potrzeba nam powrotu do radykalizmu Ewangelii, Tradycji,
praktyk religijnych, wbrew tendencjom sekularyzującym wszystko wokół nas. Bez czystej wiary i
gorliwej  pobożności  nic  się  nie  uda.   I  jeszcze  jedna  ważna  sprawa  –  nie  może  zabraknąć
modlitwy  za  kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wszak to kapłani
są szafarzami sakramentów świętych. To dzięki ich posłudze Bóg staje się obecny wśród swego
ludu.
    Bracia  i  Siostry,  przyjęcie  orędzia  chrześcijańskiej  wiary,  które osobiście  dokonało się  w
naszym  życiu  w  chwili  chrztu  świętego,  wymaga   osobistej  i  jednoznacznej  decyzji
opowiadania  się   każdego  dnia  za  Panem  Bogiem,  uczynienia  Jego  nauki   fundamentem
osobistych  wyborów.  Nieustannie doświadczamy  negatywnego wpływu świata,  w którym
żyjemy,  a  także pokusy,  aby  nie  służyć Panu Bogu,  ale  przyjmować logikę   myślenia  Jemu
przeciwną.  Trzeba nam stale potwierdzać  wybór Pana Boga j Jego nauki jako fundamentu
życia. Szczególną okazją do tego  jest każda Msza święta, w której Pan Bóg napełnia  nas sobą,
Swoim  Słowem,  umacniając  do  wiernego   życia  w  codzienności. Fakt,  że  w  niedzielnej
Eucharystii  uczestniczy  coraz  mniej  wiernych,  zwłaszcza  dzieci  i  młodzieży  –  czego  jako
wspólnota wierzących nie możemy nie zauważyć w naszych rodzinach ( warto w tym miejscu
podkreślić,  iż  badania  przeprowadzone  wśród  ludzi  młodych  na  temat  wiary  i  życia  z  niej
płynącego,  wskazują  na  fakt,  iż  młodzi  mają  świadomość,  że religijność  jest  dzisiaj  często
przyczyną  hejtu.  Badania  mediów  społecznościowych  pokazują,  że  gdy  chodzi  o  treści  o
charakterze religijnym, to stanowią one w Polsce 10% a na świecie zaledwie 4% wszystkich treści
umieszczanych w sieci przez młodzież ).  Takie zjawisko musi w nas rodzić głębokie  pragnienie
ożywienia naszej pobożności eucharystycznej. To jest ważne wezwanie duszpasterskie i tu się
będą rozstrzygały losy Kościoła w Polsce.

Eucharystia – szczytem i źródłem  chrześcijańskiego  życia.

    Bracia  i  Siostry,   wspomniany  Kardynał  Robert  Sarah,  w  Warszawie,  14.11.2019  roku,
powiedział :  Kościół możemy odnowić, a przez to i  świat, tylko zaczynając od modlitwy i wiary
w realną obecność  Chrystusa w Eucharystii. Jeśli Kościół zacznie sprawować Eucharystię z wiarą



– to jest nadzieja. Przyszłość jest  w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem za wiarę swoją
i Kościoła  .

     Eucharystia jest szczytem i źródłem   chrześcijańskiego  życia. W niej sam Jezus Chrystus, nasz
Zmartwychwstały Pan, daje  siebie  i uzdalnia nas do bycia  dla drugich.  Jako Wasi duszpasterze, by
w pełni realizować  wytyczone zadania, proponujemy spotkania w Centrum Charytatywnym imienia
Świętego  Jana  Pawła  II  :  dla  członków  parafialnej  rady  duszpasterskiej,  dla  rodziców  dzieci
pierwszokomunijnych,  dla  rodziców  kandydatów  do  bierzmowania,  dla  dorosłych   połączone  z
katechezami. Niezbywalnym zadaniem katechez  jest ofiarowanie Wam, będącym na każdym etapie
życia, zrozumienia tajemnicy Eucharystii  w jej pełnym znaku liturgicznym  oraz kształtowanie postaw
eucharystycznych,  takich  jak  :  współofiarowanie,  miłość,  jedność,  dziękczynienie,  uwielbienie;
czynnego, pełnego  i zaangażowanego  uczestnictwa w liturgii; owocnego  słuchania Słowa Bożego.
Inaczej   ujmując,  EUCHARYSTIA  -  UCZY  ODWAŻNEGO    PODEJMOWANIA   DZIEŁ    MIŁOŚCI   I
MIŁOSIERDZIA WOBEC CAŁEJ  RODZINY  LUDZKIEJ. ( Plan zostanie podany po wizycie duszpasterskiej
na stronie internetowej Parafii i na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych ).

   Naszym tegorocznym zadaniem jest : 1/ przyjęcie na nowo  daru Eucharystii  i pogłębienie wiary  w
realną obecność Jezusa Chrystusa, którą podczas sprawowania  Najświętszej Ofiary  przywołuje i
sprawia  Duch  Święty;   2/  umocnienie  świadomości,  że  Msza  święta,  jest  sakramentalnym
spotkaniem  ze Zmartwychwstałym, który jako Baranek Boży  daje swe życie, abyśmy je mieli  w
obfitości, aż po wieczność. W tym sensie Eucharystia wpływa na rozwój  życia chrześcijańskiego.

    Z tych zadań wynikają  postulaty, które stopniowo będziemy realizowali  : 1/ tworzenia zespołów
liturgicznych  / osoby  czytające  Pismo  święte  w  czasie  Eucharystii,  lektorzy,  ministranci,
ceremoniarze /, twórczo zaangażowanych w przygotowanie niedzielnej Eucharystii; 2/ troskI o
osoby chore i starsze, które z racji stanu zdrowia  lub sędziwego wieku nie mogą uczestniczyć
we Mszy świętej – by były regularnie odwiedzane przez Kapłana lub Nadzwyczajnych Szafarzy
Eucharystii – by żadna osoba z naszej wspólnoty parafialnej nie odchodziła z tego świata bez
pojednania  z  Bogiem;  3/   modlitwy  o  liczne   i  święte  powołania  kapłańskie  i  zakonne,
zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca  połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu   oraz
modlitwa, aby ci, których  Pan wybrał  i powołał, byli wiernymi i radosnymi  świadkami Ewangelii,
której poświęcili swoje życie.

   Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna odpowiadając na
prośbę Parafian,  Dyrektorów Szkół i  moją osobistą  posłał  od 20 sierpnia 2019 roku księdza
wikariusza do naszej Parafii.  To wielki dar i  duchowe zasilenie naszych szeregów, by jeszcze
bardziej Bóg mógł być obecny wśród nas.                         Dzięki  temu mamy więcej możliwości
uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych, które są sprawowane :  w soboty  o godzinie
15.00 w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, w kaplicy świętego Jana Pawła II i o godzinie
18.00 w kościele parafialnym ; w niedziele o godzinie 7.30, 9.30 i 11.30 – jest to msza święta dla
dzieci  ze specjalnym kazaniem i przesłaniem dla nich  oraz o godzinie 17.00 !!!.

      Naszą pobożność eucharystyczną zaznaczamy ponadto :

 codziennie – mając możliwość uczestnictwa we mszach świętych, które są sprawowane
od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00  oraz we wtorki, czwartki i soboty także o
godzinie  9.00.  Zachęcamy  do  zamawiania  mszy  świętych  z  różnych  okazji  i  tych
radosnych i smutnych; by modlitwą ogarniać chorych z naszych rodzin; 



 uczestnicząc w jubileuszach małżeńskich, z okazji 18 urodzin, rocznicy chrztu dzieci; po
śmierci zmarłych – w 30 dniu po śmierci i raz w miesiącu do I  rocznicy śmierci – 12 mszy
świętych wieńcowych (  zamiast  kwiatów )  -    to  zachęta,  by  w ten sposób wyrazić
wdzięczność  za  otrzymane  dobro  od  zmarłych  i  uczyć  młode  pokolenie  szacunku  i
pamięci modlitewnej o zmarłych /;

 w  każdy  pierwszy  czwartek  i  piątek  miesiąca  w  czasie  adoracji  Najświętszego
Sakramentu, a w listopadzie w czasie 24 godzinnej adoracji w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych;

 w każdy pierwszy czwartek miesiąca modląc się w czasie Eucharystii o miłosierdzie dla
żyjących –  jest  sporo  takich  osób  w  parafii,  które  utraciły  właściwy  kierunek  życia,
zagubiły  się  lub  uzależniły  od  innych  rzeczy  czy  pseudowartości  i  potrzebują  dzisiaj
modlitwy o nawrócenie;

 w drugą środę każdego miesiąca po modlitwie  różańcowej,  którą  prowadzą rodzice
modlący  się  za  swoje  dzieci,  w  czasie  mszy  świętej  ofiarowanej  przez  rodziców  w
intencjach   swoich  dzieci; (  brakuje  jeszcze  siedem  osób,  by  utworzyć  drugą  Różę
Różańcową Rodziców Modlących się za swoje dzieci ).

    Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie przystępujecie
do Komunii Świętej… To tak jakbyście mówili, ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie
ani lekarzy, ani lekarstw (św. Jan Maria Vianney).

  



Część druga  Listu do Parafian

        W drugiej części Listu chciałbym zapoznać wszystkich Parafian z wykonanymi pracami  w
roku 2019 oraz zaplanowanymi na 2020 rok i kolejne lata. 
         Bieżące informacje zamieszczane są w ogłoszeniach parafialnych, które są w gablocie
ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii  www.swarozyn.trim.pl  .

    Wykonane   prace   remontowo-budowlano-konserwatorskie   w  obiektach   będących
własnością  Parafii   w  2019 roku

     Dzięki otrzymanym dotacjom z : Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / 100.000
zł/,  Sejmiku Województwa Pomorskiego /  60.000 zł /,  Gminy Tczew  /  50.000 zł /  i  Powiatu
Tczew  /  10.000  zł  /  -  wykonaliśmy  zadanie  p.n.  Prace  remontowo-konserwatorskie  z
zachowaniem  oryginalnej  substancji  zabytkowej,  strony  północnej  wraz  z  wieżą  kościoła  w
Swarożynie – łączny koszt 347.159,92 zł.
    Wykonano nowy krzyż  misyjny,  który  został  poświęcony 29.05.2019 roku przez  biskupa
pelplińskiego  Ryszarda  Kasynę.  Zamontowano banery  na  zewnątrz  z  hasłem  Roku
Duszpasterskiego 2019/2020;
     W Domu Parafialnym :  wykonano instalację CO, elektryczną; zakupiono nowe oświetlenie
wszystkich  pomieszczeń,  zakupiono  piec  gazowy  CO  i  podłączono  do  instalacji  gazowej;
wymieniono  wszystkie  drzwi   wewnętrzne.  Nie  otrzymaliśmy  dotacji  z  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Kościelnego  na ten cel / wniosek o 200.000 zł /.
   Uporządkowano  drzewostan  na  cmentarzu,  przeprowadzono  jego  inwentaryzację,
uzyskaliśmy pozwolenie na zagospodarowanie i ogrodzenie cmentarza  łącznie z nową częścią.
       

Plany  inwestycyjne  na  2020  rok : 
    
   Zakupienie urządzenia czyszczącego posadzkę kościoła FIRMY KARCHER – koszt około 15.000
zł (  prośba – by, każda rodzina w czasie kolędy złożyła ofiarę 25 zł ) ;   dalsze prace przy elewacji
kościoła : strona zachodnia i wschodnia; prace w piwnicy plebanii : zerwanie ceglanej posadzki i
po wykonaniu izolacji wykonanie nowej i otynkowanie ścian; adaptacja jednego pomieszczenia
na kotłownię gazową   ( pozwolenie na prace już jest );  przygotowanie siłowni dla Parafian;
nowe  klęczniki  ślubne,  krzesła  :  dla  Pary  Młodej,  Świadków  i  Rodziców  ;  dwa  przenośne
konfesjonały;   4  ławki  dla  dzieci  przed rzędami  ławek  w kościele;  nowe  ławki  na  chórze  i
wyciszenie podłogi specjalną wykładziną;  zakupienie nowego napędu organów;   wykonanie
stojaków  na  rowery;  prace  na  cmentarzu  parafialnym;  monitoring  przy  wejściach  –
synchronizacja z plebanią i Domem Parafialnym;  dalsze prace w Domu Parafialnym. W czasie
trwania  remontu  drogi  krajowej  nr  22  zaplanowano  wykonanie  nowych  wjazdów  i  bram
wjazdowych  na  parking   parafialny,  wykonanie  chodnika  prowadzącego  na  nowe  Osiedle,
uporządkowanie  cmentarza  poewangelickiego;  dalsze  prace  przy  utwardzaniu  parkingu
parafialnego, Prace będą wykonywane w miarę posiadanych środków.
  

Sprawy finansowe : 

    W roku 2019  na prace remontowe do dnia 25.11.2019 roku poza wyżej wymienioną kwotą na
prace przy elewacji kościoła  wydano ponad 500.000 złotych. Znaczną kwotę  otrzymałem od
Moich znajomych  w formie darowizny na cele kultu religijnego. Od Parafian w kopertach i z
kolekt inwestycyjnych wpłynęło około 100.000 zł. Nie otrzymaliśmy wspomnianej wyżej dotacji
w  wysokości  200.000  zł  z  Funduszu  Kościelnego.  Tak  więc  nowy  rok  duszpasterski
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rozpoczynamy  ze  sporym  deficytem.  W  czasie  jesiennego  spotkania  Rady  Duszpasterskiej
postanowiono, iż ofiary z otrzymanych opłatków na stół wigilijny, które zostały poświęcone w
sobotę 30.11.2019 roku,  jak również ofiary rodzinne  w kopertach  za 2019 rok, które proszę, by
złożyć   do  15.12.2019  roku   na  cele  inwestycyjne,  ofiary  kolędowe  z  2020  roku zostaną
przeznaczone  na  w/w  wykonane  zadania.  Nowe  inwestycje  będą  podejmowane  w  miarę
posiadanych  środków.  Priorytetowym  zadaniem  jest  zakończenie  prac  na  elewacji  kościoła
( wnioski o dofinansowanie złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie, do MSWiA do Funduszu Kościelnego w Warszawie; do Marszałka Województwa
Pomorskiego w Gdańsku; w późniejszym czasie do Starostwa Powiatowego w Tczewie i Gminy
Tczew – koszt ponad 200.000 zł ).

    Na bieżąco spłacam wykonane prace z dochodów, jakie otrzymuję z Waszych ofiar. Jestem
niezmiernie wdzięczny tym, którzy wspierają mnie w tym dziele i czują się odpowiedzialni za
dobra materialne naszej parafialnej wspólnoty. W każdą niedzielę, kiedy modlę  się za Parafian
polecam  wasze  intencje  Bogu,  by  dobro  przekazane  wspólnocie  parafialnej  owocowało  w
Waszym życiu  osobistym i  rodzinnym. Liczę  na wsparcie  naszych inwestycji  ze  strony całej
wspólnoty parafialnej. Także  tych, którzy są jeszcze nieprzekonani i obojętni. W czasie wizyty
duszpasterskiej po raz kolejny każda rodzina otrzyma kopertę  do której w dowolnym czasie w
ciągu roku  będzie można złożyć rodzinną ofiarę  na miarę swoich możliwości  na inwestycje
Parafii.  Pragnę przypomnieć tym, którzy być może o tym nie myślą,  iż  każdy z nas z dobra
wspólnie wypracowanego  przez podejmowane inwestycje w kościele i na cmentarzu będzie
korzystał.  Pamiętajmy,  iż  piękno  zawsze  do  Boga  przybliża,  a  nasz  kościół,  jego  obejście,
budynki  parafialne,  cmentarz  –  to  nasze  wizytówki  -  świadectwo  naszej  wiary  i
współodpowiedzialności za powierzone nam dobra.

    Ponawiam prośbę, by w ciągu całego roku wspierać finansowo  poprzez  składanie ofiar do
skarbonek w kościele dekorację kościoła i jego sprzątanie. To nasze wspólne zadanie. Wyrażam
w tym miejscu wdzięczność państwu Wiktorowi i Gabryeli Bławat za troskę o czystość, a pani
Małgorzacie Gurbowicz za dekorację kościoła.

Swarożyn, 01.12.2019 r.     
          

Wasz Ksiądz Proboszcz – dr Piotr Malinowski i  Ksiądz Mirosław Kelman


