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Przygotuj się do Liturgii

intencje apostolstwa modlitwy

XXVI Niedziela Zwykła, 28 września:
I czytanie: Ez 18, 25-28; II czytanie: Flp 2, 1-11; Ewangelia: Mt 21, 28-32;

XXVII Niedziela Zwykła, 5 października:
I czytanie: Iz 5, 1-7; II czytanie: Flp 4, 6-9; Ewangelia: Mt 21, 33-43;

XXVIII Niedziela Zwykła, 12 października:
I czytanie: Iz 25, 6-10a; II czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20; Ewangelia: Mt 22, 1-14;

XIX Niedziela Zwykła, 19 października:
I czytanie: Iz 45, 1. 4-6; II czytanie: 1 Tes 1, 1-5b; Ewangelia: Mt 22, 15-21;

XXX Niedziela Zwykła, 26 października:
I czytanie: Wj 22, 20-26; II czytanie: 1 Tes 1, 5c-10; Ewangelia: Mt 22, 34-40;

Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu 
światu.

OD rEDAkcji
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Polecamy odświeżoną wersję 
parafialnej strony internetowej:
www.archikatedraoliwa.pl

W niej m.in.:
aktualności• 
nowa galeria• 
elektoniczne • 

wydania ‘Trinitasu’
ogłoszenia• 

ZAPRASZAMY! 
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Biskup Edmund nowicki

Herb biskupa z pieczęci

Herb bpa Nowickiego - z epitafium w 
nawie głównej Archikatedry
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???Czy palenie tytoniu jest 
grzechem? 

Pismo święte w żadnym miejscu nie wypo-
wiada się na ten temat. Pośrednio jednak mo-
żemy uzyskać odpowiedź na postawione pyta-
nie. 

Pierwszą przesłanką wyjaśniającą nasz pro-
blem są dwa krótkie słowa znane nam od dziec-
ka: Nie zabijaj. Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że palenie papierosów jest szkodliwe nie tylko 
dla palacza, ale także dla osób, w których to-
warzystwie pali. Pewnie nie będzie nadużyciem 
stwierdzenie, że palenie jest „zabijaniem na 
raty”. British Medical Journal donosi, że jeden 
papieros skraca życie mężczyzny średnio o 11 
minut. Biorąc pod uwagę średnią wieku dla 
mężczyzny i średnią ilość wypalanych przez 
niego papierosów (311.688 sztuk), każdy palacz 
mógłby żyć ok. 6,5 roku dłużej. 

Sprawa palenia ma także wątek duchowy: 
św. Paweł poucza: „Wszystko mi wolno, ale nie 
wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, 
ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 
6,12). Każdy palacz może z całą pewnością 
potwierdzić, że palenie naprawdę mocno uza-
leżnia. A Chrystus przecież nie po to nas wy-
zwolił, byśmy popadali w jakąkolwiek niewolę, 
lecz ku wolności (por. Gal 5,1). Człowiek prze-
cież sięgając po papierosa staje się jego nie-
wolnikiem – jest od niego uzależniony, kilka 
gram tytoniu owinięte w białą bibułkę przejmu-
je władzę nad rozumną istotą! A zatem, czy 
można powiedzieć, że palenie „przynosi ko-
rzyść”?

Kilka linijek dalej, w tym samym liście, czy-
tamy: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest 
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a 
którego macie od Boga, i że już nie należycie 
do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę 
zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa-
szym ciele!” (1Kor 6,19-20). Nasze ciało jest 
własnością Boga i mamy o nie dbać z należytym 
szacunkiem. Czy palacz uczciwie może powie-
dzieć, że poprzez palenie „chwali Boga w swo-
im ciele”? Czy można palić „dla chwały Boga”? 
Odpowiedzi na te pytania są jasne. Czy to 
znaczy, że po każdym papierosie mamy iść do 
spowiedzi? Oczywiście, że nie, gdyż grzechy, 
które popełniamy nałogowo, schodzą do rangi 
grzechu powszedniego. Nie znaczy to jednak, 
że można je pomijać na spowiedzi – należy je 
wyznawać, a przede wszystkim podejmować 
walkę z nimi. Wygrana batalia o wolność od zła 
stanie się wówczas naszą chlubą, za którą 
otrzymamy od Boga pochwałę.               

Masz pytanie dotyczące wiary lub Kościoła, 
wyślij je na adres e-mai: pismotrinitas@gmail.com. 
Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Parafianie 
 pytają

Herb bpa Nowickiego - z epitafium w 
nawie głównej Archikatedry
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konrad von soest, fragm. ołtarza 
z Bad Wildungen
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ciąg dalszy na str. 19
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 nr V/2014

..............................................................................................................................
(rozwiązanie)

..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rozwiąż zadania, wpisz prawidłowe 
odpowiedzi, a kupon przynieś do 
kościoła. Losowanie nagród 19 paź-
dziernika podczas Mszy św. o godz. 
10.30 w kościele św. Jakuba.
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El Greco - Pius  V
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Paolo Veronese - Bitwa pod Lepanto
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GruPy DuszPAstErskiE
RóżaniEc Rodziców
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WyDArzEniA W PArAfii
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