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Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie

razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,

i braćmi Jego. (Dz 1, 14)

Z dawna Polski
Tyś Królową,

Maryjo!
Ty za nami

przemów słowo,
Maryjo!

Ociemniałym
podaj rękę,

niewytrwałym
skracaj mękę,

Twe Królestwo
weź w porękę

Maryjo!



Odpusty darem miłosierdzia Bożego

Podczas jednego ze spotkań
z rodziną parafialną zarzucono
mi, że za mało wyjaśniam wier-
nym wartość odpustów, sposób
ich uzyskania oraz okoliczno-
ści, w których możemy zyskać
odpust zupełny lub cząstkowy.
Wziąłem sobie do serca tę uwagę
i w naszym parafialnym mie-
sięczniku „Kana” w kilku kolej-
nych artykułach przybliżę czy-
telnikom ten bardzo ważny spo-
sób uzyskania darowania kary
za popełnione grzechy.

W niniejszym opracowaniu
znajdziemy wyjaśnienia:
1. Co to jest odpust?
2. Jaki jest podział odpustów?
3. Ile kary zostaje darowane zy-

skującemu odpust?
4. Kto udziela odpustu?
5. Jakie są warunki zyskania

odpustu zupełnego?

***
Każdy grzech pociąga za sobą

dwa skutki: winę i karę. Wina
zostaje darowana w sakramencie
pokuty. Karą za grzechy śmier-
telne jest pozbawienie nieba, a za
grzechy powszednie – czasowe
cierpienie na ziemi lub w czyść-
cu, proporcjonalnie do wielkości
winy (grzechu). Wielkość tej ka-
ry określa sam Bóg. I trwa ona
do pewnego czasu. Nazywamy to

karą doczesną. W drugiej praw-
dzie wiary wyznajemy: „Bóg jest
Sędzią sprawiedliwym, który za
dobro wynagradza (niebo), a za
zło karze (piekło, odrzucenie,
kara doczesna)”.

Odpust polega na całkowi-
tym darowaniu kary za grzechy
odpuszczone w sakramentalnej
spowiedzi św. Taki odpust na-
zywamy odpustem zupełnym.
Natomiast częściowe darowanie
kary za grzechy odpuszczone
w sakramentalnej spowiedzi św.
zyskujemy w odpuście cząst-
kowym.

Jaką część kary należnej za
grzechy Bóg w miłosierdziu swo-
im odpuszcza w odpuście cząst-
kowym? Wyjaśnienie daje papież
Paweł VI w Konstytucji Apostol-
skiej Indulgentiarum doctrina
z dnia 1 stycznia 1967 r. Dotyczy
ona nauki Kościoła katolickiego
o odpustach. Stanowi też podsta-
wę dla nowego Kodeksu Prawa
Kościelnego odnośnie odpustów
jak i Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego w dziale zawierającym
naukę Kościoła o odpustach.

Czyn, dla którego przewidzia-
ny jest odpust cząstkowy, posiada
podwójną wartość zadośćuczy-
nienia. Pierwsza wartość wynika
z wykonanego dobrego uczynku
i tyleż samo, jako odpust za
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dobry uczynek, jest przyznane
ze Skarbca Kościoła. Wielkość
odpustu cząstkowego zależy od
wielkości dobrego uczynku.

Skarbcem Kościoła są nie-
skończone zasługi męki, krzy-
ża, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa oraz zasługi Mat-
ki Najświętszej, Męczenników
i Świętych. Są one nieskończone
ze względu na Chrystusa.

Zatem odpust cząstkowy to
zasługa za dobry uczynek i ta-
każ sama dodana ze Skarbca
Kościoła.

Jezus Chrystus założył Ko-
ściół i wyposażył go w odpowied-
nie środki, aby w imieniu Chry-
stusa prowadził ludzi do zbawie-
nia. Jednym z tych środków są
właśnie odpusty. Nowe prawo
kościelne z 1983 r., zatwierdzone
przez papieża Jana Pawła II sta-
nowi, iż nikt, poza papieżem, nie
może innym przekazywać wła-
dzy udzielania odpustów. Skoro
Kościół ma władzę odpuszczania
grzechów i przez to uwalnia od
kary wiecznej (piekła), to tym
bardziej może uwalniać od ka-
ry doczesnej (czyli przyznawać
odpusty). Papież bez ograniczeń
posiada władzę udzielania odpu-
stów wszystkim chrześcijanom
na całym świecie, utrzymującym
łączność z Kościołem.

Kardynałowie, patriarchowie,
metropolici, arcybiskupi i bisku-
pi diecezjalni mogą udzielać bło-
gosławieństwa papieskiego (do

którego przywiązany jest od-
pust zupełny) 3 razy w roku,
podczas sprawowania uroczystej
Mszy św. lub gdy w takowej
uczestniczą.

Przekazania komuś władzy
udzielania odpustów może doko-
nać tylko papież, który rzadko
korzysta z tego prawa. Przy-
kładem jest tu udzielenie odpu-
stu zupełnego, na mocy władzy
otrzymanej od papieża, przez
kapłana udzielającego choremu
sakramentu namaszczenia.

Wielkim dobrem duchowym
jest uzyskanie odpustu zupełne-
go. Nie jest jednak łatwo zyskać
odpust zupełny. Przyjrzyjmy się
warunkom, jakie trzeba spełnić,
aby zyskać odpust zupełny.

Są nimi:
� sakramentalna spowiedź,
� Komunia św.,
� modlitwa na intencję Ojca św.,
� wyzbycie się przywiązania do

grzechu, nawet lekkiego.
Pozwolę sobie w kilku zda-

niach omówić te warunki.
Sakramentalna spowiedź mo-

że mieć miejsce kilka dni przed
lub w dniu zyskania odpustu
zupełnego. Im bliższa jest spo-
wiedź, tym większa pewność uzy-
skania odpustu. Po jednej spo-
wiedzi św. można zyskać więcej
niż jeden odpust zupełny.

Komunię świętą zaleca się
przyjąć w dniu zyskiwania od-
pustu, bo to ułatwia właściwą
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dyspozycję. Po jednej Komunii
św. można uzyskać tylko jeden
odpust zupełny.

Modlitwa na intencję Ojca św.
powinna być odmówiona w dniu
zyskiwania odpustu. Modlitwę tę
trzeba odmówić nie w intencji
Ojca św., np. o zdrowie dla nie-
go, ale należy ją odmówić w in-
tencjach jakie papież wyznacza,
a które mu leżą na sercu. Będą
to intencje związane z misja-
mi świętymi, o pokój w świecie,
o wolność Kościoła w krajach,
w których jest prześladowany
i tym podobne. Nie trzeba znać
konkretnej treści intencji papie-
ża, ale ogólnie w tych intencjach
odmówić modlitwę. Modlitwę tę
należy odmówić ustnie. Jest ona
dowolna i jest miarą szacunku
i czci jaką wierny, pragnący zy-
skać odpust, żywi wobec papieża.

Wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego, ozna-
cza chęć zdecydowanego wypeł-
niania woli Bożej, nawet w drob-
nych szczegółach, umiłowaniu
tej woli i jednoczesnym odwróce-
niu od nieuporządkowanych po-
wikłań ze światem, drugim czło-
wiekiem i sobą samym (nałogi).
Spełnienie tego warunku spra-
wia najwięcej trudności, gdyż
domaga się zerwania z wszelki-
mi uzależnieniami. Pamiętajmy,
że odpust to darowanie kary za
grzechy odpuszczone co do wi-
ny w sakramencie pokuty. Zatem

przywiązanie do grzechu jest na-
turalną przeszkodą do uzyskania
odpustu zupełnego. W razie bra-
ku tego warunku wierny otrzy-
ma odpust cząstkowy.

Kończąc niniejszy artykuł,
podaję najnowsze przepisy Ko-
ścioła stanowiące 15 okoliczno-
ści, w których możemy zyskać
odpust zupełny. Przeglądając je
przekonamy się, że codziennie
możemy zyskać jeden odpust zu-
pełny, np. za ćwiczenia duchowe
– dotyczy to czytania Pisma
św. przez pół godziny, za na-
wiedzenie kościoła parafialnego
(na przykład udział we Mszy św.
w dni powszednie), względnie
odprawienie Drogi Krzyżowej.

Nadania związane
z odpustem zupełnym:

1. Nawiedzenie patriarchal-
nych bazylik rzymskich.

2. Błogosławieństwo papieskie.
3. Adoracja krzyża.
4. Kongres eucharystyczny.
5. Ćwiczenia duchowe.
6. W godzinę śmierci.
7. Pierwsza Komunia święta.
8. Msza św. prymicyjna.
9. Uroczystości jubileuszowe

kapłaństwa 25, 50, 60.
10. Synod diecezjalny.
11. Droga Krzyżowa.
12. Nawiedzenie kościoła para-

fialnego.
13. Wizytacja kościoła lub ołta-

rza w dniu konsekracji.
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14. Nawiedzenie kościoła lub
kaplicy w dniu Wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmar-
łych.

15. Nawiedzenie kościoła lub
kaplicy zakonników w świę-
to ich założyciela.

Poszczególne 15 okoliczności
zostaną szerzej wyjaśnione w na-
stępnych numerach „Kany”.

***
Spróbujmy odpowiedzieć na

poniższe pytania:
1. Czy zyskując odpust zupeł-

ny za zmarłych, np. w dniu
zadusznym. i jego oktawie,
trzeba być w stanie łaski
uświęcającej, skoro nie mnie,
ale duszom w czyśćcu jest
ofiarowany, a one przecież są
w stanie łaski uświęcającej?

2. Jeśli w sakramencie pokuty
otrzymam jako pokutę od-
mówienie modlitw lub speł-
nienie uczynków, do których
przywiązany jest odpust, czy
otrzymam odpust, czy tylko
wypełnię zadaną pokutę?

3. Czy niemowa może zyskać
odpust, skoro obowiązuje ust-
na modlitwa na intencję Ojca
św.?

4. Jeżeli umarł papież, a nowe-
go jeszcze nie wybrano, to czy
mogę zyskać odpust zupełny,
jeśli podczas modlitwy na in-
tencje Ojca św., nie wiem jakie
są to intencje – skoro nie ma
papieża?

ks. E. Szymański

KOMENTARZ LITURGICZNY
Maj 1998

3 maja: 4 Niedziela
Wielkanocna – Niedziela
Dobrego Pasterza

Dz 13, 14. 43 – 52
Ap 7, 9. 14b –17
J 10, 27 – 30

„Moje owce słuchają głosu Me-
go i idą za Mną” – powiedział
Pan Jezus. Ile spokoju budzą te
słowa Mistrza z Nazaretu! Jezus
daje swoim owcom życie wiecz-
ne. Jezus jako Dobry Pasterz

zna swoje owce i one Go znają
i idą za Nim. Dlatego ufamy
Mu bo On opiekuje się nami
i jest dla nas Przewodnikiem
Nauczycielem, Pasterzem!

10 maja: 5 Niedziela
Wielkanocna

Dz 14, 21– 27
Ap 21, 1– 5a
J 13, 31– 33a. 34 – 35

„Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali,
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tak jak Ja was umiłowałem” –
powiedział Pan Jezus po umyciu
Apostołom nóg w Wieczerniku
w Wielki Czwartek. Na czym po-
lega nowość tego przykazania?
Przecież Stary Testament pole-
cał miłować bliźniego jak siebie.
Nowość tego przykazania tkwi
w tym, że mamy kochać ludzi
tak, jak kocha ich Pan Jezus.
Zapomnieć o sobie z myślą o in-
nych. Jak On oddać za innych
nawet swoje życie. Ponieważ Bóg
nadał to przykazanie, więc jest
ono możliwe do zrealizowania,
bo rzeczy niemożliwych Jezus
nie wymaga od nas.

17 maja: 6 Niedziela
Wielkanocna

Dz 15, 1– 2. 22 – 29

Ap 21, 10 –14, 22 – 23

J 14, 23 – 29

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę. . . Kto
Mnie nie miłuje, ten nie zacho-
wuje słów moich.” Powie nam to
dziś Jezus w Ewangelii. Jezus
zapowiada odejście z tego świa-
ta i obiecuje Ducha Świętego,
który nadal będzie prowadził za-
początkowane dzieło zbawienia
w Kościele i przez Kościół. Kto
kocha Jezusa, kocha Go w lu-
dziach i służy Mu w ludziach.

24 maja: 7 Niedziela
Wielkanocna

Dz 7, 55 – 60

Ap 22, 12 –14. 16 –17. 20
J 17, 20 – 26

„Aby stanowili jedno” – prosi Oj-
ca Pan Jezus podczas modlitwy
arcykapłańskiej w Wieczerniku
podczas Ostatniej Wieczerzy. Je-
zus modli się za nas wierzących
i za tych, którzy odeszli i za tych,
którzy uwierzą, jeżeli zobaczą,
że my naprawdę żyjemy nauką
Pana Jezusa i tworzymy jedną
miłującą się rodzinę. Wytykamy
palcem gorszycieli, a czy czasami
naprawdę nie jesteśmy gorszy-
cielami? Wielkie dzieło nawró-
cenia świata rozpoczyna się od
budowania zgody w naszych pa-
rafiach, środowisku pracy, w na-
szych rodzinach.

31 maja: Niedziela Zesłania
Ducha Świętego

Dz 2, 1–11
1 Kor 12, 3b – 7. 12 –13
J 20, 19 – 23

„Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij
płomień Twojej łaski. . .” (Słowa
pieśni o Duchu Św.) Zesłanie Du-
cha Świętego należy również do
wydarzeń wielkanocnych. Jezus
mówi w Wieczerniku Apostołom:
„Pokój wam.” Pokój i radość
są owocami Ducha Świętego.
Duch Święty jest najwspanial-
szym darem wielkanocnym, bo
na zawsze łączy nas ze sobą
i z Jezusem zmartwychwstałym.
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Ile razy przeżywamy w życiu
zesłanie Ducha Świętego? Za-
wsze, gdy doznajemy oświece-
nia, olśnienia w przeżywanych
sytuacjach życiowych, lub podej-
mujemy decyzję modlitwy, spo-
wiedzi św., nawrócenia, zerwa-

nia z niebezpiecznym uzależnie-
niem. „Duchu Święty przyjdź
prosimy, Twojej łaski nam trze-
ba. . .” (słowa modlitwy).

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

Święto Pańskie

21 maja: czwartek,
Wniebowstąpienie Pańskie –
święto kościelne.
Obowiązuje uczestniczenie
we Mszy św.

Dz 1, 1–11

Ef 1, 17 – 23

Łk 24, 46 – 53

Święta Maryjne

4 maja: Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski –
głównej Patronki Polski

W tym roku ze względu na
przypadającą 3 maja niedzielę –
święto Matki Bożej obchodzimy
w poniedziałek, 4 maja. W tym
dniu we wszystkich parafiach
odnawiamy akt oddania Polski
w opiekę Najświętszej Maryi
Pannie. Wspominamy rocznicę
Konstytucji 3 Maja z 1791 r.

Czcimy Świętych

1 maja: św. Józefa
Robotnika

Święto ustanowił papież Pius XII
dla nadania religijnego wymia-
ru obchodzonemu robotniczemu
świętowaniu „święta pracy”.

Kościół w Postołowie jest pod
wezwaniem św. Józefa Robotni-
ka. Wspólnota parafii w Postoło-
wie obchodzi odpust parafialny.

8 maja: św. Stanisława
Biskupa Męczennika –
Patrona Polski

Św. Stanisław poniósł śmierć mę-
czeńską w 1079 r. w Krakowie
z rąk króla Bolesława Śmiałego.
Król został skazany na wygna-
nie, a Stanisław kanonizowany
w 1253 r. w Asyżu. Jest jed-
nym z głównych patronów Polski
oraz patronuje archidiecezjom:
krakowskiej, warszawskiej, po-
znańskiej, gdańskiej, lubelskiej,
i diecezjom: płockiej i tarnow-
skiej.
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14 maja: św. Macieja
Apostoła

Wybrany w miejsce Judasza po
Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
Patronuje cukiernikom i rzeźni-
kom.

16 maja: św. Andrzeja Boboli

Żył w latach 1591–1657, jezu-
ita. Pracował na rzecz jedno-
ści Kościoła z Prawosławiem.
Nawrócił wielu prawosławnych,
stąd zyskał miano: „duszochwa-
ta”. Nienawiść Kozaków dopro-
wadziła do jego okrutnej śmierci
w Janowie Podlaskim w 1657 r.
W 1917 r. komuniści sowieccy
przewieźli trumnę do Moskwy
i zbeszcześcili ją, rzucając nią
o podłogę, by wykazać ciemnotę
wierzących w cuda. Mimo to cia-
ło nie rozpadło się. Potem prze-
kazali ciało misji papieskiej do
Rzymu. Kanonizował go papież
Pius XI w 1938 r. Po kano-
nizacji triumfalnie przewieziono
relikwie do Warszawy.

Wydarzenia

W maju czcimy szczególnie
Matkę Najświętszą śpiewem li-
tanii w kościołach przed wy-
stawionym Najświętszym Sakra-
mentem w monstrancji, a nadto
w godzinach wieczornych wier-
ni gromadzą się przy figurach,
kaplicach i krzyżach przydroż-
nych, by pieśnią chwalić Matkę

Pana i naszą Królową. Szczegól-
nie w maju bliskie sercu są słowa
zawarte w pieśniach: „Chwalcie
łąki umajone”, „Po górach doli-
nach”, „Cześć Maryi” itp.

***
2 maja: pamiętajmy w modli-
twie o solenizancie biskupie Zyg-
muncie Pawłowiczu, serdecznie
związanemu z naszą parafią, co
często podkreśla w rozmowach
z kapłanami naszego dekanatu.

***
4 maja: obchodzą swoje święto
strażacy, ich patronem jest św.
Florian. Centralna uroczystość
dla strażaków w kościele pod
wezwaniem św. Floriana w Kol-
budach. Życzymy panom stra-
żakom błogosławieństwa Boże-
go. Dziękujemy za ich posługę,
świadczoną często z narażeniem
życia w czasie pożaru czy powo-
dzi.

***
3 –10 maja: tydzień modlitw
o powołania kapłańskie i za-
konne. Módlmy się o powołania
i w naszym sanktuarium oraz za
powołanych – o wytrwanie.

***
10 maja: I Komunia św. w naszej
parafii. Przyjęcie na Mszy św.
o godz. 1000.

10 – 17 maja: biały tydzień dla
dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców.

***
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12 –14 maja: św. Pankracego,
Gerwazego, Bonifacego, tzw.
zimnych ogrodników. Ogrodnicy
swoje święto obchodzą również
wspólnym pielgrzymowaniem na
Jasną Górę.

***
16 maja: dzień modlitw za Ojca
św. Jana Pawła II.

18 maja: urodziny Ojca św. Jana
Pawła II. Pamiętajmy w tym
dniu szczególnie o modlitwie za
papieża.

***

18, 19, 20 maja: poniedziałek,
wtorek i środa przed uroczysto-
ścią Wniebowstąpienia Pańskie-
go są dniami modlitw o urodzaje.
Prośmy Pana, by nie zabrakło
nikomu chleba.

***
22 maja: rozpoczynamy 9-dnio-
wą Nowennę do Ducha Św. przed
świętem Zesłania Ducha Św. Mó-
dlmy się, by Duch Św. odnowił
w nas dary otrzymane w sakra-
mencie bierzmowania.

ks. E. Szymański

Świętujcie w Panu

Z treści trzeciego przykaza-
nia Bożego wynika, że chrześci-
janie powinni świętować w każ-
dą niedzielę, celebrując pamiąt-
kę Zmartwychwstania Pańskie-
go. O tym obowiązku świętowa-
nia i sankcjach za lekceważenie
dnia pańskiego, napiszę w na-
stępnych miesiącach.

Oprócz niedzieli jest jeszcze
10 świąt, w czasie których zobo-
wiązani jesteśmy do uczestnic-
twa we Mszy św. Są wśród nich
święta Pańskie, Maryjne i in-
nych Świętych (por. Katechizm
Kościoła Katolickiego, paragraf
2177).

Są to:
1. Boże Narodzenie –

25 grudnia,

2. Objawienie Pańskie –
6 stycznia,

3. Wniebowstąpienie Pańskie,
4. Najświętszego Ciała i Krwi

Chrystusa – Boże Ciało,
5. Świętej Bożej Rodzicielki –

1 stycznia,
6. Niepokalane Poczęcie Naj-

świętszej Maryi Panny –
8 grudnia,

7. Wniebowzięcie Matki Naj-
świętszej – 15 sierpnia,

8. Świętego Józefa – 19 marca,
9. Świętych Apostołów Piotra

i Pawła – 29 czerwca,
10. Wszystkich Świętych –

1 listopada.

ks. E. Szymański
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List Rektora KUL na Wielkanoc 1998
Fragmenty

[. . .] Przestępczość, narkoma-
nia, wandalizm, alkoholizm, roz-
pusta, agresywne zachowania,
zanik poczucia odpowiedzialno-
ści za własne czyny, utrata orien-
tacji w sferze dobra i zła mo-
ralnego, egoistyczne i antyspo-
łeczne traktowanie innych ludzi,
a jednocześnie coraz bardziej
widoczna niezdolność wielu mło-
dych ludzi do koncentracji, wy-
dajnej pracy, zdyscyplinowanego
zachowania, samodzielnego my-
ślenia itd. – to tylko niektóre
z głęboko niepokojących zjawisk,
jakie obserwujemy na świecie,
w tym także w naszym kraju. Nic
więc dziwnego, że wielu współ-
czesnych poważnych polityków,
publicystów, społeczników, teo-
retyków wychowania, duchow-
nych zaczyna mówić o kryzysie,
a nawet o „końcu” wychowania,
nawołując do odrodzenia spraw-
dzonych przez wieki sposobów
edukacji – w rodzinie, szkole
i społeczeństwie. [. . .]

Mimo upadku ideologii mark-
sistowskiej, zrodzone pod jej
wpływem, a oparte na fał-
szywej antropologii, tzw. bez-
stresowe teorie wychowawcze,
rozpowszechniane konsekwent-
nie przez różnorodne media,

tkwią głęboko w świadomości
i w codziennej praktyce wielu
wychowawców. [. . .]

Na słabość współczesnych
systemów wychowawczych skła-
dają się także niewłaściwe cele,
jakie stawiają sobie pozostający
pod ich wpływem wychowaw-
cy. Wielu z nich zależy przede
wszystkim na tym, aby nauczyć
wychowanka tylko takich warto-
ści, jak: niezależność, samodziel-
ność, krytycyzm, siła przebicia,
spontaniczność itp. Tymczasem
to nie są bezwzględne osobowe
wartości, lecz raczej sprawności,
które mogą być wykorzystanie
zarówno do dobrego, jak i do
złego. Wychowawca nie może się
do nich ograniczać. Wychowaw-
ca powinien uczyć wychowanka
życia w prawdzie, w uczciwości
i w bezinteresownej życzliwości
dla bliźnich. Powinien go uczyć
ofiarności oraz odpowiedzialno-
ści za siebie i za innych. [. . .]

Nie jest łatwo uświadomić
pedagogom, że światopoglądo-
we, religijne i moralne wartości,
podawane jasno i jednoznacz-
nie, wsparte nie tylko słowem,
lecz także osobistym przykła-
dem, są w wychowaniu młodego
człowieka absolutnie nieodzow-
ne. Nie jest to łatwe, ponieważ
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wielu wychowawców musiałoby
się przyznać do błędu, musiałoby
dokonać swojego rodzaju nawró-
cenia. Nie jest to łatwe, ponie-
waż liczne media, mające dziś
tak olbrzymi wpływ na kształ-
towanie świadomości odbiorców,
ani myślą odchodzić od fałszy-
wym teorii wychowawczych, od
których odżegnują się już sami
ich twórcy. Ani myślą, ponieważ
ciągle teorie te przedstawiane są
jako postępowe, ponieważ propa-
gowanie słynnego luzu i hedoni-
stycznego, egoistycznego modelu
życia łatwo się sprzedaje, a wie-
lu właścicielom mediów chodzi
wyłącznie o zysk. Jednak jest to
konieczne dla dobra współcze-
snych społeczeństw. Konieczne
jest przekonanie wychowawców
i instytucji wychowawczych, że
w procesie wychowania nie wy-
starczy sama perswazja, samo
pouczanie, wykład, lekcja, dys-
kusja – słowem apelowanie tyl-
ko do rozumu, jak błędnie, od
czasów oświecenia, głoszą racjo-
naliści i co dziś jest powszech-
nie przyjmowane. Konieczne jest
uświadomienie im, że postępo-
wanie moralne człowieka stano-
wi efekt wielu motywów, czę-
ściowo tylko intelektualnych; że
olbrzymią rolę odgrywa w nim
sfera uczuciowa – wyrażająca się
we współczuciu dla innych, w mi-
łości, w oczekiwaniu na nagrodę
i pochwałę, a czasami w lęku

przed dezaprobatą lub karą; że
niesłychanie ważne jest tu także
ćwiczenie woli wychowanka, jego
wytrwałości w pracy, jego obo-
wiązkowości i odpowiedzialności
za powierzone zadania.

Aby odpowiednio realizować
zadania wychowawcze, sam wy-
chowawca musi prezentować od-
powiedni etos. Skuteczni są bo-
wiem tylko ci wychowawcy i ci
rodzice, którzy łączą swoje sło-
wa z jednoznaczną postawą mo-
ralną im odpowiadającą. Tylko
tacy pedagodzy cieszą się au-
torytetem wśród wychowanków.
Żyjemy w czasach kryzysu au-
torytetów. Przed laty wielkim
autorytetem społecznym cieszyli
się nauczyciele wszelkich szcze-
bli, od szkolnych po akademic-
kie. Był on w pełni zasłużony
z uwagi na etos, jaki w zdecydo-
wanej większości prezentowali.
Etos ten wyrażał się w wielkiej
prawości tych ludzi, a jedno-
cześnie w głębokim ich przeko-
naniu, że zostali powołani do
spełnienia niezwykle szlachet-
nej i ważnej społecznie misji –
wychowania młodego pokolenia.
Systemy totalitarne, które z na-
uczycieli chciały uczynić posłusz-
ne narzędzia do rozpowszech-
niania swoich ideologii, osłabiły
znacznie ich autorytet. [. . .] Do-
łączyło się do tego faktyczne –
wbrew wygłaszanym od czasu
do czasu hasłom – lekceważenie
zadań społecznych nauczycieli,
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częste rzucanie na nich niespra-
wiedliwych oskarżeń, a także od-
bieranie im sankcji, które mogły-
by zapewnić w szkole dyscyplinę,
absolutnie niezbędną dla reali-
zowania procesów wychowaw-
czych. Tylko nauczyciele wie-
dzą jak niezwykle trudno speł-
niać im ich zadania w szkołach,
w których harcują agresywne,
zdemoralizowane i przekonane
o całkowitej swojej bezkarno-
ści grupy uczniów, wspieranych
niestety niekiedy przez niektó-
rych rodziców, którzy swoje za-
dania wychowawcze ograniczają
do zapewnienia dzieciom ubra-
nia, mieszkania i wyżywienia,
nie dbając o jakiekolwiek ich
wychowanie moralne i charak-
terologiczne. W tej sytuacji zro-
zumiałe jest olbrzymie zniechę-
cenie, rozgoryczenie i poczucie
całkowitej bezradności wielu do-
brych nauczycieli i wychowaw-
ców, zwłaszcza gdy dołącza się
do tego ich niezwykle skromne
uposażenie. [. . .]

Kryzys wychowania współ-
czesnych pokoleń ma więc wiele
przyczyn. Dla jego przezwycię-
żenia konieczne jest solidarne

współdziałanie całego społeczeń-
stwa i instytucji, z których się
ono składa. [. . .]

Dziś nie tylko Ojciec święty,
lecz także wybitni politycy eu-
ropejscy dostrzegają wyraźnie,
że Europa, aby zachować swo-
ją tożsamość, swoje integralne
życie społeczne i swoją rodzinę,
musi wrócić do tych wartości,
z których zrodziła się jej kultu-
ra; wrócić do własnych korzeni.
[. . .]

Zostańmy przy wartościach,
które są trzonem naszej ty-
siącletniej historii. Zostańmy
przy tych wartościach w ro-
dzinie, szkole, życiu publicznym
i w uniwersytetach, które kształ-
cą przysłowiową „sól tej ziemi”.
Tylko na prawdzie, miłości bliź-
niego, uczciwości, poszanowaniu
życia i własności oraz sprawiedli-
wości społecznej, mającej także
swoje źródło w Ewangelii, moż-
na budować przyszłość Ojczyzny.
[. . .]

Rektor KUL

Ks. prof dr hab.

Stanisław Wielgus
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Złote gody

29 marca, nasi współpara-
fianie z Kleszczewa – państwo
Regina i Stanisław Nowakowie,
obchodzili 50 rocznicę zawar-
cia związku małżeńskiego. Z tej
okazji, w ich intencji, została
odprawiona Msza św., w której
uczestniczyli szanowni Jubilaci
wraz z licznie przybyłą rodziną.
Po Mszy św. odbyło się uroczy-
ste przyjęcie rodzinne, w czasie
którego zostali oni odznaczeni
medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie, nadanymi przez
Prezydenta RP, a wręczonymi
przez wójta gminy w obecności
kierownika USC.

Państwo Nowakowie wycho-
wali 7 córek i doczekali się 19
wnuków i 3 prawnuków. Oboje
pochodzą z Kociewia i od wielu
lat mieszkają w Kleszczewie. Pa-
ni Regina nie pracowała zawodo-
wo, ale zajmowała się wychowy-
waniem dzieci i prowadzeniem
domu. Pan Stanisław przez ca-
łe swoje dorosłe życie pracował
jako urzędnik państwowy. Do
życzeń przekazanych Jubilatom
w trakcie uroczystości dołącza
się oczywiście nasza redakcja.

S. D.

Jubilaci po Mszy św. w naszym kościele.
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AKTUALNOŚCI GMINNE

11 kwietnia od-
było się poświęce-
nie nowego Krzy-
ża przydrożnego
w Kleszczewie. Po-
święcenia dokonał
ks. Edward Szy-
mański w obec-
ności mieszkań-
ców tzw. Klesz-
czewa Górnego.
Krzyż usytuowa-
ny jest na grani-
cy naszej gminy,
przy skrzyżowaniu drogi Gdańsk
– Starogard z drogą Pruszcz
Gdański – Mierzeszyn.

***
W połowie kwietnia rozpoczę-

ły się roboty rozbiórkowe bu-
dynku remizy OSP w Trąb-
kach Wielkich. Na działce tej,
w najbliższym czasie, ekipa bu-
dowlana przystąpi do budowy
nowej siedziby Oddziału Ban-
ku Spółdzielczego w Pruszczu
Gdańskim, obecnie znajdującego
się w Sobowidzu. Lokalizacja ta
jest znacznie korzystniejsza dla
mieszkańców ze względu na cen-
tralne położenie w gminie, ale
również ze względu na znacz-
ny ruch podróżnych przez wieś
Trąbki Wielkie i dogodniejszy
dojazd. Oddanie do użytku no-
wego budynku banku planowane
jest na IV kwartał br.

Na tymczasową siedzibę trąb-
kowskiej OSP został zaadapto-
wany jeden z garaży przy szko-
le podstawowej. Jeśli wszystkie
prace projektowe nowej remizy
OSP zakończone zostaną w ter-
minie, to jeszcze w tym roku roz-
pocznie się budowa nowej remizy
na działce położonej za Ośrod-
kiem Zdrowia, naprzeciw budo-
wanej hali sportowej. Zakończe-
nie budowy remizy i przekazanie
jej strażakom planowane jest na
lato 1999 roku. Czynione są rów-
nież starania o zakup nowszego
samochodu strażackiego dla jed-
nostki OSP z Trąbek Wielkich
– być może do nowej remizy
zostanie wprowadzony nowy po-
jazd, czego strażakom serdecznie
życzymy.

***
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Ukazał się kolejny autorski
tomik poezji naszego wybitne-
go twórcy Zygmunta Bukow-
skiego z Mierzeszyna, zatytu-
łowany „W twórczym żniwie”.
Tomik zawiera najnowsze, wcze-
śniej nie publikowane wiersze.
Przypominamy, że dotychczas
ukazały się 4 tomiki poezji
Zygmunta Bukowskiego, które-
go twórczość chcemy państwu
przybliżać przez publikację jego
utworów w „Kanie”. Zachęcamy
gorąco do lektury – tomik można
nabyć w przykościelnym kiosku.

***
14 kwietnia w wieku 71

lat zmarł nagle ś. p. Henryk
Grześlak z Mierzeszyna. Zmarły

przez blisko 50 lat był człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mierzeszynie. Przez wiele
lat pełnił w naszej gminie funkcję
Komendanta Gminnego OSP. 17
kwietnia odbył się jego pogrzeb
z udziałem delegacji i pocztów
sztandarowych jednostek OSP
z terenu gminy i z Lublewa oraz
przedstawicieli gminnych władz
samorządowych i strażackich.

***
Kontynuujemy mini-kronikę

budowy hali sportowej w Trąb-
kach Wielkich. Zdjęcie poniżej
przedstawia stan zaawansowa-
nia robót na dzień 15 kwietnia
br.

S. D.
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Gołębiewskie świątki

Jam was wydarł
ze strasznej agonii
Kształty ledwo widoczne
odratował
Oblicze czarnej zarazy
Wiernie odzwierciedlił
Teraz jeszcze mi trzeba
dusze przywołać
Które z wypróchniałości
umknęły do nieba

Czy wy gołębie
nad Gołębiewem krążące
Je sprowadzicie
Wiele dam grochu
I gołębnik wygodny zbuduję

Zygmunt Bukowski

16



DLA DZIECI

Drogie dzieci, rozwiązaniem krzyżówki z marca było POSTANO-
WIENIE WIELKOPOSTNE. Nagrodę wylosował Wojtek Surma z
Ełganowa – gratulujemy. Przed wami kolejna krzyżówka. Życzymy
miłej zabawy.

1 2

2 4 13 18

3 1 9

4 17 14

5 3 7

6 10 12

7 5 6

8 15 8 11

9 16 19

1. Bukiet kwiatów

2. Część koszuli

3. Targowisko

4. Chata

5. Ulubieniec

6. Sucha trawa

7. Narząd słuchu

8. Uciecha, szczęście

9. Deszczowa pora roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie – Maj

1. Andrzej Bębenek
2. Wacława Maliszewska
3. Andrzej Karcz
4. Zdzisław Płaza
5. Anna Andreskowska
6. Gerda Skibowska
7. Stanisław Dziemiński
8. Waldemar Jaszewski
9. Maciej Głowacki

10. Franciszek Jaszewski
11. Jacenty Kotwa
12. Elżbieta Zdrojewska
13. Krzysztof Dajda
14. Jan Kisicki
15. Wiesław Doroba

Zbigniew Dejlitko
16. Andrzej Kusz
17. Kazimierz Kusz

18. Edward Jendernalik
19. Henryk Żeligowski
20. Jan Karnath
21. Waldemar Doroch
22. Krystyna Gdaniec
23. Andrzej Stankiewicz
24. Rafał Herman
25. Józef Czucha

Andrzej Czucha
26. Zygmunt Szarmach
27. Jarosław Keler
28. Zdzisław Balcer

Marianna Porębska
29. Edward Kaczmarek
30. Małgorzata Zalewska

Janusz Jaromin
31. Rajmund Miecznikowski

Uwaga:

1. Rodzina mająca Obraz przynosi go do kościoła na wieczorną Mszę
św. Po Mszy św. zabiera go rodzina zapraszająca Matkę Bożą.

2. Członkowie rodziny przyjmują w tym dniu Komunię św., a jeśli
potrzeba, korzystają z sakramentu pokuty, by godnie, radośnie
i z czystym sercem przyjąć Bożą Matkę.

3. Proszę nie stawiać świec bezpośrednio przed Obrazem i nie
przypinać ozdób do Obrazu.

4. Msza św. dla rodzin przyjmujących Obraz Matki Bożej w maju będzie
w sobotę, 30 maja o godz. 1800. Wówczas można na tacę złożyć
skromną ofiarę na Mszę św. dziękczynną i nabyć oprawiony obrazek
Matki Bożej Trąbkowskiej w cenie 10 zł. Również codziennie można
go nabyć w zakrystii.

5. Na ustaloną godzinę (około godz. 2100) do rodziny mającej Obraz
przybędzie kapłan na modlitwę wieczorną, połączoną z Apelem
Jasnogórskim.
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INTENCJE MSZY ŚW. Maj 1998

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży bł. Jolanty
– p. Kisickiej

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej – z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

3. Za ś. p. Janinę Sekutowską
oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 700

Za ś. p. Juliannę i Gabrielę
Abram, godz. 830

Za ś. p. Aleksandra
Ulatowskiego, godz. 1100

4. Za zmarłych z rodzin
Lempkowskich i Pirchów,
godz. 700

5. Za ś. p. Elżbietę Laga
6. Za ś. p. Esterę Kinder
7. Za ś. p. Danutę Lewańczyk
8. Za ś. p. Janinę i Wacława

Lipów
9. Dziękczynna z rodziny

Zieman
10. Za ś. p. Pawła Wenzel oraz

za zmarłych z rodziny
Wenzel, godz. 700

Za ś. p. Tadeusza Kosikow-
skiego, godz. 830

W intencji dzieci przystę-
pujących do I Komunii św.,
godz. 1000

Za ś. p. Annę i Jana
Jaworskich, godz. 1800

11. Za ś. p. Stanisława Kromer

12. Dziękczynna w 10 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Alicji i Romana Salewskich

13. Za ś. p. Józefa Szostek
(3. rocznica śmierci)

14. Za ś. p. Tadeusza Bartos
15. Za ś. p. Alojzego Ptach
16. W pewnej intencji

(p. Sienkiewicz)
17. Za ś. p. Antoniego Brembor,

godz. 700

Za ś. p. Alfonsa Zulewskiego
oraz za zmarłych z rodziny
Blokus, godz. 830

Za ś. p. Ludwikę i Win-
centego Ulatowskich,
godz. 1100

18. Za ś. p. Zofię, Barbarę
i Feliksa Kusaj

19. Za ś. p. Irenę Kilas
(1. rocznica śmierci)

20. Za ś. p. Jana Stefan
21. Za ś. p. Jolantę Kopicką
22. Za ś. p. Zenona Szwoch

(3. rocznica śmierci)
23. Za zmarłych z rodzin

Kelpinów i Kiedrowskich
24. Za ś. p. Władysława Bogdan,

godz. 830

Za ś. p. Józefa Łącz oraz
za zmarłych z rodziny
Torbickich, godz. 1100

Za ś. p. Pelagię Bławat,
godz. 1800

25. Za ś. p. Helenę Śródkowską
oraz za ś. p. Urszulę
Salewską

19



26. Za ś. p. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karasek oraz za
zmarłych z rodziny Karasek

27. Za ś. p. Urszulę Salewską
oraz za zmarłych z rodzin
Salewskich, Plicht,
Kucharskich, Fułat

28. Za ś. p. Marię Wilk oraz za
zmarłych z tej rodziny

29. Za ś. p. Monikę Kromer
30. Za ś. p. Romana Niedźwiedź

W intencji rodzin, które
nawiedziła Matka Boża
Trąbkowska w maju

31. Za ś. p. Szczepana
Goczkowskiego, godz. 700

Za ś. p. Tomasza Sławiń-
skiego, godz. 830

Za zmarłych z rodziny
Tiałowskich, godz. 1100

Za ś. p. Józefę Linko,
godz. 1800

W PARAFII

Rocznice sakramentu małżeństwa:

31 maja, pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa Żanety i Piotra
Wilke

Rocznice śmierci:

2 maja, pierwsza rocznica śmierci ś. p. Aleksandra Ulatowskiego
13 maja, pierwsza rocznica śmierci ś. p. Ireny Kilas
24 maja, pierwsza rocznica śmierci ś. p. Romana Niedźwiedź

Przymierze Rodzin:

Spotkanie grupy B w poniedziałek 4 maja o godz. 1900

Spotkanie grupy A w piątek 15 maja o godz. 1900

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


