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ODPUSTY DAREM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Część druga

W majowym numerze „Ka-
ny” pisałem o odpustach, ich
wartości i sposobie uzyskania
oraz podałem wykaz 15 ćwi-
czeń duchownych, do których
przywiązany jest odpust zupełny.
Zapowiadałem, że je dokładniej
omówię w następnych nume-
rach, co niniejszym podejmuję.
Odpust zupełny może chrześcija-
nin uzyskać poprzez wypełnienie
następujących warunków:

1. Nawiedzenie patriarchal-
nych bazylik rzymskich. Są
to kościoły bezpośrednio podle-
gające Ojcu świętemu. Cechami
wyróżniającymi je od innych ko-
ściołów są: tron papieski i ołtarz
papieski, zastrzeżone wyłącznie
dla papieża. Są to następujące
kościoły: św. Jana Chrzciciela
na Lateranie, Matki Bożej Więk-
szej, św. Piotra na Watykanie, św.
Pawła za Murami, św. Wawrzyń-
ca w Rzymie i św. Franciszka
w Asyżu. Odpust dotyczy pierw-
szych czterech bazylik. Księga
odpustów zwana Enchiridion in-
dulgentiarum wyjaśnia: „Udzie-
la się odpustu zupełnego wier-
nemu, za pobożne nawiedzenie
jednej z czterech bazylik pa-
triarchalnych, gdy odmówi tam
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

w święto patrona bazyliki oraz
w jakiekolwiek święto kościel-
ne lub w wybranym dniu raz
w roku.

2. Błogosławieństwo papie-
skie. Udziela się odpustu zupeł-
nego wiernemu, który przyjmie
pobożnie (choćby tylko przez ra-
dio) błogosławieństwo papieskie
udzielone Miastu i Światu (Urbi
et Orbi).

3. Adoracja krzyża. Odpust zu-
pełny może zyskać wierny, który
w Wielki Piątek uczestniczy po-
bożnie w liturgii i ucałuje krzyż
w czasie uroczystej adoracji krzy-
ża.

4. Kongres eucharystyczny.
Odpust zupełny może zyskać
wierny, gdy uczestniczy w uro-
czystej Mszy św. na zakończenie
międzynarodowego bądź Krajo-
wego Kongresu Eucharystyczne-
go.

5. Ćwiczenia duchowne. Za
udział w rekolekcjach trwających
co najmniej trzy dni lub misjach
świętych, połączony z przystą-
pieniem do sakramentu pokuty
i Komunii św., na mocy przywile-
ju papieskiego, misjonarz (reko-
lekcjonista) może udzielić wier-
nym odpustu zupełnego.
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6. W godzinę śmierci. Jeżeli
ktoś za życia stale praktykował
modlitwę, a w momencie śmier-
ci żałuje za grzechy, trzymając
w ręku krzyż, święta Matka Ko-
ściół udziela błogosławieństwa
papieskiego, połączonego z od-
pustem zupełnym.

7. Pierwsza Komunia św. Od-
pust zupełny zyskują ci, którzy
po raz pierwszy w życiu przyj-
mują Komunię św. (u nas dzieci
klasy drugiej) oraz wierni, któ-
rzy uczestniczą w uroczystości
pierwszej Komunii św. przystę-
pując sami do Komunii św.

8. Msza św. prymicyjna. Od-
pust zupełny zyskuje kapłan od-
prawiający pierwszą Mszę św. po
przyjęciu święceń kapłańskich
(prymicje) oraz wierni, którzy
uczestniczą we Mszy św. prymi-
cyjnej i przyjmą błogosławień-
stwo ks. prymicjanta.

9. Uroczystości jubileuszowe
kapłańskie. Odpust zupełny zy-
skuje kapłan, który w 25-, 50-,
60-lecie swoich święceń odnawia
wobec Boga postanowienie wier-
nego wypełniania obowiązków
kapłańskich. Odpust zupełny zy-
skują też wierni uczestniczący
we Mszy św. jubileuszowej od-
prawionej przez kapłana-jubila-
ta.

10. Synod diecezjalny. Odpust
zupełny zyskuje wierny, gdy na-
wiedzi kościół, w którym odby-
wają się obrady synodu i tam

odmówi „Ojcze nasz” i „Wierzę
w Boga”.

11. Droga Krzyżowa. Odpust
zupełny zyskuje wierny za odpra-
wienie Drogi Krzyżowej przed 14
krzyżykami lub obrazami przed-
stawiającymi stacje męki Pań-
skiej. Trzeba przechodzić od jed-
nej stacji do drugiej. Jeżeli jest
to wspólna Droga Krzyżowa, mo-
że przechodzić tylko prowadzą-
cy. W razie przeszkód w takim
odprawieniu Drogi Krzyżowej,
można uzyskać odpust zupełny
za półgodzinne rozważanie męki
Pana Jezusa.

12. Nawiedzenie kościoła pa-
rafialnego. Odpust zupełny zy-
skują ci wierni, którzy nawiedzą
kościół parafialny w święto pa-
trona kościoła (u nas Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny – 15 sierpnia) lub w dniu
2 sierpnia (tzw. odpust „Por-
cjunkuli”). Taki odpust można
zyskać także za odwiedzenie ka-
tedry i odmówienie tam pobożnie
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

13. Wizytacja kościoła w dniu
konsekracji. Gdy jest dokony-
wana uroczysta konsekracja ko-
ścioła, to wierni w niej uczestni-
czący, nawiedzający w tym dniu
kościół, zyskują odpust zupełny
po odmówieniu w nim „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”.
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14. Nawiedzenie kościoła
w dniu wspomnienia wszyst-
kich wiernych zmarłych –
2 listopada. W dniu tym na-
wiedzając kościół i odmawiając
w nim modlitwę „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga” można zy-
skać odpust zupełny ofiarowany
tylko za dusze w czyśćcu cier-
piące.

15. Nawiedzenie kościoła lub
kaplicy zakonnej w święto
ich założyciela. U nas, na
przykład w Gdańsku, w kaplicy
wiecznej adoracji przy kościele
św. Józefa w dniu 19 marca moż-
na zyskać odpust zupełny, gdy
tam odmówimy modlitwy „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”.

Bóg w miłosierdziu swoim da-
je człowiekowi możliwość przy-
gotowania się do życia w szczę-
śliwej wieczności. Człowiek ma
obowiązek zadośćuczynić spra-
wiedliwości Bożej za popełnione
grzechy, przez które odwrócił się
od Boga i wprowadził dysharmo-
nię w świecie. Spełnia to przez
czyny pokutne. Przejawem mi-
łosierdzia Bożego jest możliwość
zyskiwania odpustów bądź dla
siebie, bądź to dla dusz czyśćco-
wych. Dusze w czyśćcu nie mają

możliwości zdobywania zasług
na swoje zbawienie, dlatego tak
ważna jest pamięć o zmarłych.
Odpust to Boża amnestia wobec
człowieka.

Często podchodzimy do odpu-
stów lekceważąco, co się wyraża
w takiej oto postawie: pójdę do
kościoła w dzień patrona para-
fii, odprawię spowiedź, przyjmę
Komunię św. oraz odmówię prze-
pisowe modlitwy i już będę miał
odpust. Tymczasem w zyska-
nie odpustu trzeba zaangażować
się całym sercem. Skoro w od-
pustach cząstkowych wielkość
darowanej kary zależy od wiel-
kości czynu i stopnia miłości do
Boga, tym bardziej trzeba być
dysponowanym w zyskaniu od-
pustu zupełnego, który uwalnia
od całej kary doczesnej. Tak więc
z praktyką odpustową wiąże się
zwrot osobisty w wierze, nadziei
i miłości oraz poważna troska
o zbawienie własne i bliźnich
(dusz w czyśćcu).

Nadto, jeżeli my za innych zy-
skujemy odpusty, to może i kie-
dyś inni za nas ofiarują odpust.

c. d. n.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Czerwiec 1998

7 czerwca: 10 Niedziela
zwykła – Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej

Prz 8, 22 – 31
Rz 5, 1– 5
J 16, 12 – 15

Bóg jest miłością. Trzeba nam
z Nim pójść. Iść Jego drogą. Jezus
wszystko od Ojca przyjmował,
nawet cierpienie, i wszystko Bogu
oddawał.

Znak krzyża czynimy w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oto
wspólnota Osób w Bogu. Gdzie
w świecie jest taka wspólnota
i taka harmonia osób?

14 czerwca: 11 Niedziela
zwykła

2 Sm 12 1. 7 –10. 13
Ga 2, 16. 19 – 21
Łk 7, 36 – 8, 3

Św. Łukasz w Ewangelii opowia-
da o nawróceniu grzesznicy Marii
Magdaleny. Jak często jesteśmy
podobni do faryzeusza i wyty-
kamy palcem cudze grzechy nie
dostrzegając własnych! Uważa-
my się za lepszych od innych.
Patrzymy z góry na niewierzą-
cych bądź obciążonych nałogiem.
A może oni są bliżej Boga niż my
uważający się za sprawiedliwych?

21 czerwca: 12 Niedziela
zwykła

Za 12, 10 –11
Ga 3, 26 – 29
Łk 9, 18 – 24

„A wy za kogo Mnie uważacie?”
– zapytał Jezus Apostołów. Zapy-
tajmy siebie podobnie: kim jest
dla nas Pan Jezus? Św. Proboszcz
z Ars Jan Vianney płakał czyta-
jąc tę Ewangelię. Dla niego Jezus
to ogromna wartość. Oś całe-
go życia, powód do nieustannej
wdzięczności. My chcemy widzieć
Jezusa, który nam odpowiada na
zachcianki, spełnia życzenia a po-
tępia naszych przeciwników.

28 czerwca: 13 Niedziela
zwykła

1 Krl 19, 16b. 19 – 21
Ga 5, 1. 13 –18
Łk 9, 51– 62

Chcemy iść za Panem Jezusem,
ale z zegarkiem liczymy chwile
Jemu poświęcone. On nie miał
domu, „gdzieby głowę skłonił”.
My chcemy ciepły kąt, wygodny
dom. Pomyślmy, ilu ludzi porzuci-
ło wszystko i poszło za Jezusem?

ks. E. Szymański
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ŚWIĘTA I WYDARZENIA

1 czerwca – Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła
(2 dzień Zielonych Świąt)

Rdz 3, 9 –15. 20

J 2, 1–11

Na prośbę polskich biskupów, pa-
pież Paweł VI, na zakończenie
III sesji Soboru Watykańskie-
go II (21 XI 1964 r.), ogłosił Ma-
ryję Matką Kościoła. Jesteśmy
przekonani, że właśnie Maryja,
Matka Jezusa i rodziny ludz-
kiej może doprowadzić ludzkość
do wspólnoty Kościoła i do Boga.
Ona jest ratunkiem dla ludzkości.
Dziś ponowimy akt oddania się
Maryi Matce Kościoła w świecie
i Ojczyźnie naszej.

11 czerwca: Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

Rdz 14, 18 – 20

1 Kor 11, 23 – 26

Łk 9, 11b –17

Ten dzień poświęcony jest ta-
jemnicy Eucharystii. Jezus jest
chlebem naszego życia. Chrystus
nie tylko jest obecny we wspo-
mnieniach i wierze uczestniczą-
cych we Mszy św. Jest obecny
w osobie odprawiającego Mszę
św. kapłana, w zgromadzonym
ludzie, w słowie Pisma św. i pod
postaciami chleba i wina.

W Polsce w tym dniu odbywa
się uroczysta procesja z Naj-
świętszym Sakramentem do 4 oł-
tarzy przypominających cztery
Ewangelie. Przy nich modlimy
się za parafię, Ojczyznę i ca-
ły świat. Przy czwartym ołtarzu
kapłan udziela błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem na
cztery strony świata. Ołtarze bu-
dują wierni i przystrajają domy
i trasę procesji symbolami religij-
nymi.

19 czerwca: Najświętszego
Serca Pana Jezusa

Ez 34, 11–16
Rz 5, 5 –11
Łk 15, 3 – 7

Bóg ukazuje swoją miłość miło-
sierną przez Chrystusa. Ojciec
posłał Syna do grzeszników „Je-
zus przyszedł szukać i zbawić, to
co zginęło. Ukazuje to wymownie
Ewangelia dzisiejsza o zgubio-
nej owcy. Jezus przyszedł jako
lekarz, aby uzdrawiać. Jako pa-
sterz, aby szukać zagubionych.
Nie zazna spokoju dopóki żyją
zagubieni grzesznicy.

20 czerwca: Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi
Panny

Serce Maryi jest symbolem Jej
duszy otwartej na działanie ła-
ski. Maryja jest świątynią Du-
cha Świętego, obrazem Kościoła
i wzorem każdego chrześcijanina.
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24 czerwca: Narodzenie św.
Jana Chrzciciela

Zasadniczo w liturgii czcimy pa-
mięć śmierci męczenników i świę-
tych wyznawców jako narodziny
dla nieba. W liturgii Kościoła są
tylko trzy uroczystości wspomi-
nające urodziny:

Boże Narodzenie – 25 grudnia
Narodzenie Najświętszej Ma-

ryi Panny – 8 września
Narodzenie św. Jana Chrzci-

ciela – 24 czerwca
Jakże ciepłe słowa wypowie-

dział Pan Jezus o nim: „Pośród
narodzonych z niewiast nie ma
większego nad Jana”. Św. Jan
Chrzciciel był ostatnim proro-
kiem zapowiadającym przyjście
Mesjasza.

29 czerwca: Świętych
Apostołów Piotra i Pawła

Katechizm Kościoła Katolickiego
zalicza to święto do obowiązu-
jących świąt w całym Kościele.
Winniśmy uczestniczyć we Mszy
św.

Piotr i Paweł uważani są za
filary Kościoła.

Św. Piotr, pierwszy papież po-
słany do Żydów. Śmierć męczeń-
ską poniósł w Rzymie przybity do
krzyża głową ku ziemi za cesarza
Nerona w 67 roku.

Św. Paweł – nauczyciel po-
gan. W tym samym roku po-
niósł śmierć męczeńską również

w Rzymie przez ścięcie mieczem.
Nazywamy go Apostołem Naro-
dów.

Wydarzenia

7 –10 czerwca: renowacja (od-
nowienie) Misji św. przez ojców
redemptorystów, którzy je nam
głosili w czerwcu 1997 r., ojca
Waldemara Michalskiego i ojca
Andrzeja Drwala.

***
11 czerwca: rocznica I Komu-
nii św. o godz. 1000 w strojach
komunijnych.

***
12 czerwca: 11 rocznica koro-
nacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej przez papie-
ża Jana Pawła II. Uroczysta Msza
św. o godz. 1800.

***
11–19 czerwca: oktawa Bożego
Ciała – codziennie uroczysta pro-
cesja z Najświętszym Sakramen-
tem. 19 czerwca – procesja do
czterech ołtarzy przy kaplicach
Drogi Krzyżowej i różańcowych.

***
22 – 25 czerwca: rekolekcje ka-
płańskie.

ks. E. Szymański
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PROGRAM RENOWACJI MISJI ŚW.
od 7 do 10 czerwca 1998 r.

Renowację Misji św. poprowadzą ojcowie redemptoryści, którzy
mieli Misję św. w naszej parafii. Ojciec Waldemar Michalski, kierownik
misyjny ojców redemptorystów na całą Polskę i ojciec Andrzej Drwal.

Niedziela 7 czerwca

Panie przymnóż nam wiary
(Łk 17, 5)

7.00 Msza św., kazanie wstępne
8.30 Msza św., kazanie wstępne

11.00 Msza św., kazanie wstępne
(dzieci)

16.00 Msza św., a po niej
konferencja stanowa dla
małżonków i rodziców

Poniedziałek 8 czerwca

Gdybyśmy badali samych siebie,
nie bylibyśmy sądzeni
(1 Kor 11, 31)

8.30 Msza św. z kazaniem
i rachunkiem sumienia

16.00 Msza św., spotkanie
z dziećmi

18.00 Msza św. z kazaniem
i rachunkiem sumienia,
a po niej misyjne spotkanie
z młodzieżą

Wtorek 9 czerwca

Jezus umarł i zmartwychwstał,
a Bóg przez Niego przywróci
do życia tych, którzy umarli
w Chrystusie (1 Tes 4, 14)

8.30 Msza św. z kazaniem
i modlitwami za zmarłych,
szczególnie od ostatniej
Misji św.

16.00 Msza św., spotkanie
z dziećmi

18.00 Msza św. z kazaniem
i modlitwami za zmarłych,
szczególnie od ostatniej
Misji św.

Środa 10 czerwca

Jeden z żołnierzy przebił bok
Jezusa i natychmiast wypłynęła
krew i woda (J 19, 34)

8.30 Msza św. z ofiarowaniem
rodzin Sercu Jezusowemu

18.00 Msza św. z ofiarowaniem
rodzin Sercu Jezusowemu

Uwaga: w tym dniu przychodzimy
do kościoła całymi rodzinami

Sakrament pojednania

dzieci:
wtorek od 15.00 do 16.00

dorośli i młodzież:
wtorek, środa od 7.30 do 9.30
oraz od 17.00 do 19.00
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ŚWIĘTUJCIE W PANU
Część druga

W majowym numerze „Kany”
zapowiedziałem kontynuację te-
matu o świętowaniu Niedzieli
jako Dnia Pańskiego.

I. Pojęcie świętowania

Święto to czas wyodrębniony,
wyróżniający się uroczystą li-
turgią. Takim wydarzeniem jest
dla chrześcijan niedziela. Jest
ona najstarszym i pierwszym
świętem chrześcijańskim. Świę-
towanie niedzieli jest znakiem
wierności Bogu. Nazywa się ją
„dniem Pańskim”. Jest ona cen-
nym darem, łaską jaką Bóg ob-
darował swój lud. „Oto dzień,
który Pan uczynił, radujmy się
w nim i weselmy” (Ps 117).

II. Nazwy niedzieli

1. Pierwszy dzień tygo-
dnia. To jest najstarsza na-
zwa. Pierwszego dnia po sza-
bacie Chrystus zmartwychwstał.
W pierwszym dniu stworzenia
świata Bóg uczynił światło. Je-
zus jest prawdziwą światłością
i przez zmartwychwstanie jest
początkiem nowego stworzenia,
które w pełni objawi się w osią-
gnięciu wiecznego zbawienia.

2. Dzień Pański. W Apoka-
lipsie św. Jan Ewangelista pisze:
„Doznałem zachwycenia w dzień
Pański” (Ap 1, 10). Dzień Pański
oznacza triumf Chrystusa wyra-
żony w zmartwychwstaniu i za-
powiada Jego ostateczne przyj-
ście w chwale i majestacie.

3. Dzień ósmy. Katechizm
Kościoła Katolickiego nazywa
niedzielę ósmym dniem (nr
1166). Nazwa ta pojawia się już
w II wieku, rozumiana jako znak
zapowiadający wieczność. Łączo-
no 7 dni z siedmioma epokami
historii ludzkości, po których ma
nastąpić wiecznie trwający dzień
ósmy. Chrześcijanie łączyli dzień
ósmy z powtórnym przyjściem
Chrystusa. W tym dniu znajdzie
ukoronowanie cała historia zba-
wienia. W powtórnym przyjściu
Chrystusa (dzień ósmy) zwycię-
stwo zmartwychwstania osiąga
swoją pełnię.

4. Dzień Słońca. Nazwa
znana od II wieku. Św. Hie-
ronim wyjaśnia, że w tym dniu
zajaśniało światło dla świata,
i ukazało się Słońce sprawiedli-
wości, „którego blask przynosi
zbawienie”.

Św. Justyn (zm. 1167) mó-
wi: „Zgromadzenie nasze dlatego
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odbywa się w dniu Słońca, po-
nieważ to pierwszy dzień, w któ-
rym Jezus Chrystus nasz Zbawi-
ciel zmartwychwstał”. Chrystus,
jakby wschodzące słońce, roz-
proszywszy ciemności, zajaśniał
światłem zmartwychwstania.

Nazwa niedzieli jako „dzień
Słońca” znalazła się w słow-
nictwie niemieckim „Sonntag”
i w angielskim „Sunday”.

5. Dzień zmartwychwsta-
nia. Katechizm Kościoła katolic-
kiego zasadniczo używa określe-
nia niedzieli jako: „Dzień Zmar-
twychwstania”. Takie określenie
niedzieli jest do dziś w języku
rosyjskim: „Woskresienje”.

6. Niedziela. Jest tu poło-
żony akcent świętowania przez
powstrzymanie się również od
pracy. Niedziela – „nie działać”.
Jest to zatem dzień oddania
się służbie Bożej, odpoczynko-
wi i spoczynku serca i umysłu
w Bogu.

III. Relacja między
szabatem a niedzielą

Szabat oznacza siódmy dzień
tygodnia i oznacza zaprzestanie
działalności – czyli odpoczynek.

„W sześciu dniach uczynił
Pan niebo, ziemię, morze oraz
wszystko, co jest w nich, w siód-
mym zaś dniu odpoczął. Dlatego
pobłogosławił Pan dzień szabatu
i uznał go za święty” (Wj 20, 11).

Szabat był pamiątką wyzwo-
lenia z niewoli egipskiej.

Szabat był znakiem odnowio-
nego przymierza.

Szabat był znakiem odpo-
czynku.

Człowiek jako współtwórca
świata „czyńcie sobie ziemię pod-
daną” zaproszony jest do odwzo-
rowywania Boga w swojej pracy
i odpoczynku.

Działanie Boga jest mode-
lem dla działania człowieka. Bóg
w siódmym dniu odpoczął, tak-
że człowiek winien w tym dniu
odpocząć i pozwolić odpocząć in-
nym.

Szabat jest zarezerwowany
dla uwielbienia Bożej wszechmo-
cy, Jego dzieła stworzenia i czy-
nów zbawczych w dziejach ludu
wybranego.

Dla nas chrześcijan szabat
stanowi zapowiedź nowej rze-
czywistości – Chrystusa, który
uczył, że jest Panem szabatu.

Szabat, jako odpoczynek po
ukończeniu dzieła stworzenia,
został zastąpiony przez niedzie-
lę, która upamiętnia początek
nowego stworzenia wyróżnione-
go w zmartwychwstaniu Chry-
stusa.

IV. Niedziela dniem
ludu Nowego Przymierza

Niedziela następuje po sza-
bacie, zapowiada więc wieczny
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odpoczynek w Bogu. Jest dniem
pobłogosławionym przez zmar-
twychwstanie Chrystusa. Kult
niedzielny przyjmuje ducha sza-
batu. Niedziela jest dniem Nowe-
go Przymierza zapoczątkowane-
go w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Katechizm
Kościoła katolickiego podkreśla,
że niedziela jako pierwszy dzień
tygodnia, dzień Zmartwychwsta-
nia Chrystusa jest dniem, w któ-
rym chrześcijanie gromadzili się
na „łamanie chleba”, czyli na
Mszy św. Stąd Msza św. nadal
pozostaje w centrum życia Ko-
ścioła i jest sercem niedzieli. Ona
oznacza i tworzy Kościół.

W sprawowaniu Mszy św.
niedzielnej odnawia się Nowe
Przymierze Boga ze swoim lu-
dem. Niedziela jest dniem zmar-
twychwstania, dniem ukazania
się Zmartwychwstałego Aposto-
łom i przekazania im posłannic-
twa: „Weźmijcie Ducha Święte-
go”, którym grzechy odpuścicie,
są im odpuszczone. . .”. Jest to
dzień zesłania Ducha Świętego
na Apostołów. Jest to dzień in-
auguracji Kościoła. Jest to dzień
pierwszy ze wszystkich świąt,
dzień Pana.

Niedziela jest dniem ochrz-
czonych, dniem wspólnoty,
dniem Kościoła. Męczennicy

I wieku wyznawali przed są-
dem: „My nie wyobrażamy sobie
jak można być chrześcijaninem,
a nie gromadzić się w Dniu
Pańskim na Mszy św.”

Świętowanie niedzieli jest
obowiązkiem ludu Bożego, by
także w sposób zewnętrzny
uczcić Boga za dwa dary: dar
stworzenia i dar odkupienia.
Świętowanie niedzieli ma przy-
pomnieć człowiekowi, że żyjąc
w świecie ludzi, żyje także
w świecie Boga. Uczestnicząc
w niedzielnej Mszy św., wie-
rzący wyznaje publicznie swoją
wiarę, potwierdza więź ze wspól-
notą Kościoła, daje świadectwo
o świętości Boga i wyraża na-
dzieję zbawienia.

Jak Bóg „odpoczął” dnia siód-
mego, tak człowiek po dniach
pracy winien odpocząć, by więcej
czasu poświęcić życiu religijne-
mu, rodzinnemu, kulturalnemu
i regeneracji zdrowia fizycznego
oraz psychicznego.

„Pamiętaj, abyś dzień świę-
ty święcił”. Jak spędzam dzień
świąteczny? Czy uczestniczę we
Mszy świętej? Czy poświęcam
w tym dniu więcej czasu spra-
wom Bożym?

Ciąg dalszy tego tematu w na-
stępnym numerze.

ks. E. Szymański
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII
Fotoreportaż
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KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO W ŚWIETLE KONKORDATU

W dniu 25 kwietnia 1998 r.,
w miesiąc po wymianie doku-
mentów ratyfikacyjnych, podpi-
sanych w uroczystość zwiastowa-
nia Pańskiego – 25 marca, wcho-
dzi w życie konkordat zawar-
ty między Rzeczpospolitą Polską
a Stolicą Apostolską.

Zachodzi pytanie, czy
w związku z tym powstała nowa
sytuacja dla Kościoła katolickie-
go? Tak! Albowiem konkordat
stabilizuje sytuację prawną Ko-
ścioła na forum międzynarodo-
wym. Ustalenia w nim przyjęte
mają większą trwałość i nie mogą
być rozwiązane przez parlament,
lecz tylko na drodze negocjacji
ze Stolicą Apostolską.

Konkordat swoją rangą ustę-
puje tylko Konstytucji. W dniu
wejścia konkordatu w życie nie
zachodzą znaczące zmiany w sto-
sunkach państwo-Kościół, ale
pewne ustalenia na tym polu
stają się prawem.

1. Zyskuje podstawy prawne
nauczanie religii w przedszko-
lach.

2. Małżeństwo zawarte w Ko-
ściele wystarcza, by uznane by-
ło przez państwo i powodowało
skutki prawne związane z na-
zwiskiem małżonków i ich dzie-
ci, z uznaniem ich potomstwa

i wspólnoty majątkowej oraz
dziedziczenia.

3. Państwo gwarantuje orga-
nizację nauki religii w ramach
planu zajęć szkolnych i przed-
szkolnych.

4. Państwo zapewnia dzie-
ciom i młodzieży korzystającej
z różnych form wypoczynku
zbiorowego wykonywanie prak-
tyk religijnych w tym uczestnic-
twa we Mszy św. w niedziele
i święta.

5. Zrównany jest w prawach
status nauczycieli szkół katolic-
kich z nauczycielami szkół pań-
stwowych.

6. Klerycy zyskują odroczenie
służby wojskowej.

7. Osoby przebywające w wię-
zieniu, w Państwowych Domach
Dziecka, zakładach resocjaliza-
cyjnych mają możliwość udziału
w praktykach religijnych.

Zyskanie przez małżeństwa
religijne skutków cywilnych wy-
maga ustawy wykonawczej spo-
dziewanej w miesiącach jesien-
nych tego roku. Nadto (co już by-
ło praktykowane) na cmentarzu
wyznaniowym nie można odmó-
wić pochówku zmarłym, którzy
mieli inne orientacje religijne.
W takich pogrzebach nie uczest-
niczy kapłan katolicki zgodnie
z przepisami, które zawiera Ko-
deks Prawa Kanonicznego.
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W związku z wejściem w ży-
cie konkordatu oraz pzreprowa-
dzanymi przez rząd reformami,
podjęto rozmowy przez Komisję
Wspólną, w której biorą udział
przedstawiciele rządu i episko-
patu Polski. Przewodniczącym
komisji ze strony episkopatu jest
Arcybiskup Metropolita Gdański
Tadeusz Gocłowski. Pilnymi te-
matami tych rozmów są: akty
prawne dotyczące skutków cy-
wilnych małżeństwa religijnego,
ubezpieczenia duchownych oraz
braci i sióstr zakonnych, sprawy

szkolnictwa kościelnego w tym
i wyższego, fundusz kościelny
powstały z zabranych przez pań-
stwo Kościołowi dóbr z 1951 r.,
utrzymanie i udostępnienie ko-
ścielnych dóbr kultury, uznanie
przez państwo kościelnych stop-
ni naukowych i tytułów nauko-
wych, sprawy podatkowe oraz
punkty wspólne pielgrzymki pa-
pieża do ojczyzny, program jubi-
leuszu 2000-lecia.

ks. E. Szymański

UROCZYSTOŚĆ PARAFIALNA W SOBOWIDZU

W niedzielę 17 maja w kościele
parafialnym w Sobowidzu odby-
ła się niecodzienna uroczystość
– Mszę św. prymicyjną odpra-
wił ojciec Sławomir Bela SVD,
parafianin z Gołębiewa Średnie-
go. Jest to już piąte powołanie
kapłańskie i zakonne w naszej
gminie w ostatnich latach.

Ojciec Sławomir Bela świę-
cenia kapłańskie otrzymał
25 kwietnia br. w Kościele Misyj-
nego Seminarium Duchownego
Księży Werbistów w Pieniężnie.

W niedzielne przedpołudnie
w Sobowidzu grupy parafialne
oczekiwały przed plebanią na po-
jawienie się księdza-prymicjanta,
aby procesyjnie wprowadzić go do
kościoła. Przy dźwiękach orkie-
stry dętej z parafii Najświętszej

Maryi Panny Królowej Różańca
św. z Gdańska-Przymorza, młody
kapłan, poprzedzany przez mini-
strantów i szafarzy Eucharystii
udał się do świątyni, aby w gro-
nie rodziny, przyjaciół i gości
odprawić swoją pierwszą Mszę
świętą w rodzinnej parafii. Po
powitaniu przez proboszcza ks.
Mariana Krzywdę oraz delegacje
dzieci, liturgicznej służby ołta-
rza i parafian, rozpoczęła się
Msza święta. Czytanie lekcyjne
mieli koledzy ojca Sławomira,
klerycy z Seminarium w Pie-
niężnie, a piękną homilię wygło-
sił ojciec Jan Czachorek, rektor
Domu Misyjnego Bł. Ojca Ar-
nolda Janssena w Laskowicach
Pomorskich.
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Na zakończenie Mszy św. oj-
ciec Sławomir podziękował rodzi-
com, rodzeństwu, rodzinie, przy-
jaciołom, nauczycielom, księżom,
dobrodziejom i wszystkim, któ-
rzy towarzyszyli mu wiernie na
drodze do kapłaństwa, a na-
stępnie udzielił wszystkim obec-
nym błogosławieństwa prymicyj-
nego z nałożeniem rąk.

Po południu rodzina i zapro-
szeni goście uczestniczyli w uro-
czystym obiedzie w sali GOKSiR
w Trąbkach Wielkich. Przed obia-
dem ksiądz-prymicjant otrzymał
mnóstwo kwiatów z życzeniami
błogosławieństwa Bożego w trud-
nej pracy księdza-misjonarza.

Dodajmy na koniec kilka in-
formacji o ojcu Sławomirze. Uro-

dził się 29 lat temu w Gołębiewie
Średnim, jako najmłodsze dziec-
ko z ośmiorga rodzeństwa. Do
szkoły podstawowej i wcześniej
przedszkola chodził w Sobowi-
dzu. Następnie ukończył gastro-
nomiczną szkołę zawodową i roz-
począł pracę jednocześnie ucząc
się zaocznie w studium gastro-
nomicznym. Po maturze wstąpił
do seminarium Księży Werbistów
w Pieniężnie i po ośmiu latach
otrzymał święcenia kapłańskie.
Najbliższe dwa lata pracował bę-
dzie jako wikariusz w Górnej
Grupie koło Grudziądza.

S. D.

Ojciec Sławomir Bela odprawia Mszę św. prymicyjną.
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Ojciec Sławomir Bela udziela błogosławieństwa prymicyjnego swoim rodzicom.

O MOIM POWOŁANIU. . .
– mówi ojciec Sławomir Bela SVD

Powołanie jest to wielka ta-
jemnica. Osiem lat temu nigdy
bym nie pomyślał, że będę księ-
dzem, a tym bardziej misjona-
rzem i zakonnikiem w zgroma-
dzeniu misyjnym słowa Bożego
księży werbistów. Gdyby ktoś mi
to osiem lat temu powiedział,
to wyśmiałbym go i stwierdził:
słuchaj człowieku, ja się do tego
nie nadaję, są o wiele lepsi, bar-
dziej uczeni i predestynowani,
a ja będę pracował w wyuczo-
nym zawodzie. Ale następują

w życiu człowieka takie chwile,
kiedy musi sobie powiedzieć, co
konkretnie chce w życiu robić.
No i osiem lat temu, pracując
w restauracji „Sjesta” w Prusz-
czu Gdańskim, poczułem jakiś
wewnętrzny niepokój, brak peł-
nej satysfakcji z wykonywanej
pracy i pomyślałem – chyba to
nie jest to. A następnie przy-
szła mi taka myśl – a może
powołanie kapłańskie? Trochę
później spotkałem ojca rektora
Jana Czachorkana rekolekcjach,
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który głosił słowo Boże w czasie
prymicji w Laskowicach Pomor-
skich. Znalazłem się tam chyba
nieprzypadkowo, bo od kolegi ze
szkoły otrzymałem adres wer-
bistów – wtedy nie wiedziałem
jeszcze co to za zgromadzenie,
tak więc trochę z ciekawości tam
pojechałem. Później byłem tam
kilka razy i przyglądałem się.
Nigdy nie usłyszałem tam słów:
„chodźcie do nas, tylko u nas
zbawienie” i to mnie zastanowi-
ło. Księża werbiści kandydatom
do seminarium mówili: „zasta-
nówcie się, pomyślcie – jest dużo
lepszych i liczniejszych zgroma-
dzeń od naszego”. To mnie na
tyle zainteresowało i zaintrygo-
wało, że postanowiłem osobiście
sprawdzić. Tak więc poszedłem
na rok no i. . . jestem werbistą.

Na spotkaniach z młodzie-
żą, często padają pytania: jak

to się dzieje? kiedy powstaje
powołanie? I mówię im: słu-
chaj przyjacielu, nigdy Jezus nie
przyjdzie i nie klepnie ciebie po
ramieniu. Ale przychodzą takie
chwile, gdy sam musisz zasta-
nowić się nad sensem własnego
życia i nad tym, co chcesz w ży-
ciu robić. Dla mnie ten moment
nadszedł osiem lat temu, kiedy
musiałem powiedzieć TAK albo
NIE – i to zależało tylko ode
mnie. Zdecydowałem się i po-
wiedziałem TAK, chociaż w stu
procentach nie byłem przekona-
ny, czy jestem przeznaczony do
pracy misyjnej i zakonnej.

W czasie pobytu w Zgro-
madzeniu, Chrystus przemieniał
mnie jako człowieka i starał się
mnie uformować, za co Mu bez
przerwy dziękuję. Cieszę się z te-
go, że to moje kapłaństwo jest
misyjne, że jestem dyspozycyjny
nie tylko dla Polski, ale w na-
szym zgromadzeniu międzyna-
rodowym możemy też wyjeżdżać
za granicę na misje. Wszyscy moi
współbracia, a było nas czterna-
stu, z wyjątkiem dwóch, wyjeż-
dżają na misje. Jest to wielki
zaszczyt dla nas, że możemy
wspierać kościół misyjny naszy-
mi powołaniami, chociaż nie ma-
my ich za wiele, ale jesteśmy
gotowi do pomocy bardziej po-
trzebującym.

Wracając do mojego powoła-
nia – ja powiedziałem TAK i cały
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czas będę mówił Chrystusowi
TAK, a On niech mnie prze-
mienia i czyni ze mnie świętego
kapłana. Chciałbym, aby mi się
to udawało osiągać nieustannie,
bo kapłanem się nie jest, ka-
płanem trzeba się stawać. To
stwierdzenie bardzo mnie mo-
bilizuje, bo nieustannie muszę
kapłanem Chrystusa się stawać
i dążyć do takiej świętości, ja-
ką posiadał Chrystus. Jest to
motto, które w moim życiu ka-
płańskim, misyjnym i zakonnym
będę chciał pielęgnować i w tym
wzrastać.

Przypominam sobie rozmowę
z moim tatą przed ośmiu laty,
kiedy mówił do mnie: ja nie
wybierałem drogi życiowej za ni-
kogo, tak i tobie nie mam odwagi
wybierać ani narzucać drogi, któ-
rą masz kroczyć, ale chciałbym,
abyś był wierny drodze, któ-
rą wybierzesz i żebyś wytrwał,

a to co robisz – robił dobrze. Tak
więc chcę być kapłanem dobrym,
sumiennym, pracowitym, takim
który rozdziela miłość i miłosier-
dzie, bo takich kapłanów potrze-
ba współczesnemu światu. Będę
prosił i Was, parafian z Trąbek
Wielkich o modlitewne wsparcie,
a okazją do tego będzie Msza św.
prymicyjna, którą odprawię 28
czerwca o godz. 11.00 w Waszym
sanktuarium. Z wielką radością
przybędę do Trąbek podzielić się
moim kapłaństwem, podzięko-
wać za modlitwę Waszej wspól-
nocie, bo zawsze tam pielgrzy-
mowałem do stóp Matki Bożej
Trąbkowskiej, gdzie czułem się
jak u siebie w domu, jak u swojej
matki, bo Maryja jest również
matką kapłanów.

Zanotował S. D.

NIEBO WYPEŁNIENIEM NASZEJ NADZIEI

Co my wierzący wiemy o nie-
bie? Testem niech będzie próba
odpowiedzi na następujące pyta-
nia:
1. Jak Pismo święte ukazuje wnie-

bowstąpienie Pana Jezusa?
2. Jak widzą wniebowstąpienie

artyści?
3. Gdzie przebywał Pan Jezus po

zmartwychwstaniu między po-
szczególnymi zjawieniami?

4. Co dokonało się 40. dnia po
zmartwychwstaniu?

5. Kiedy faktycznie Pan Jezus
wstąpił do nieba?

6. Co o niebie mówi Pan Jezus?
7. Jakie są symbole nieba w Pi-

śmie świętym?
8. Na czym polega widzenie Pana

Boga i szczęście w niebie?
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„Oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni, aż do skończenie
świata” (Mt 28, 20). W jaki sposób
jest obecny wśród nas Pan Jezus?
Od reformacji w XVI wieku wiara
w obecność Pana Jezusa pośród
nas koncentruje się na Euchary-
stii. Tymczasem w Ewangeliach
czytamy o innej jeszcze formie
obecności Pana Jezusa z nami,
mimo, że wstąpił do nieba. „Gdzie
dwóch albo trzech gromadzi się
w Imię Moje tam Ja jestem pośród
nich” (Mt 18, 20). Jest obecny
w zgromadzeniu wiernych na mo-
dlitwie. „Kto was słucha – Mnie
słucha” (Łk 10, 16). Jest więc obec-
ny w pełniących Jego wolę. „Coście
uczynili jednemu z najmniejszych
– Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Jest obecny w dziełach miłosier-
dzia względem ubogich. „Kto Mnie
miłuje. . . przyjdziemy i mieszka-
nie u niego uczynimy” (J 14, 23).
Jest też obecny w nas, gdy żyjemy
bez grzechu ciężkiego.

Pismo święte nie informuje nas
jak, gdzie i kiedy dokładnie Pan
Jezus wstąpił do nieba, ale uczy
nas jakie znaczenie dla naszego
zbawienia ma Jego wstąpienie do
nieba. Pismo święte łączy zmar-
twychwstanie Chrystusa i Jego
wniebowstąpienie w dniu Wielkiej
Nocy. Oto co na ten temat czytamy
w Ewangeliach:

W Ewangelii św. Jana Pan Je-
zus w poranek wielkanocny mówi
do Marii Magdaleny „Wstępuję do
Ojca Mego i Ojca waszego” (J 20,
17), a więc do nieba.

Św. Marek (Mk 16, 19) również
mówi o dniu zmartwychwstania:
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga”.

Św. Łukasz (Łk 24, 50) „Po-
tem wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce błogosławił ich,
a kiedy ich błogosławił, rozstał
się z nimi i został uniesiony do
nieba”.

Dzieje Apostolskie (Dz 1, 3b.
9) „Ukazywał się im przez 40
dni i mówił o Królestwie Bo-
żym. . . Uniósł się w ich obecności
w górę i obłok zabrał im Go sprzed
oczu”.

Ewangelie więc łączą wniebo-
wstąpienie Pana Jezusa z Je-
go zmartwychwstaniem, a Dzie-
je Apostolskie umieszczają ten
fakt 40. dnia po zmartwychwsta-
niu. Sprzeczność jest jednak tylko
pozorna. Jezus wstąpił do nie-
ba w momencie zmartwychwsta-
nia. Najstarsze wypowiedzi Pi-
sma świętego nie robią przedzia-
łu czasowego między zmartwych-
wstaniem a wniebowstąpieniem.
Ewangeliści ukazują zjawiające-
go się Chrystusa jako człowieka
uwielbionego, tajemniczego. Nie
widzą też dla Jezusa miejsca na
ziemi pomiędzy zjawieniami.

Żadna Ewangelia nie ukazu-
je wydarzenia zmartwychwstania,
czy też wniebowstąpienia. Te wy-
darzenia są niewidzialne dla na-
szych oczu. Są to wydarzenia nie-
zwykłe na tym świecie i dlate-
go wymykają się wszelkiemu do-
świadczeniu. Mogą być widziane
jedynie wzrokiem wiary.
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Pan Jezus po zmartwychwsta-
niu ukazywał się wielokrotnie
Apostołom w widzialnej postaci,
ale przybywał już z rzeczywistości
nieba i tam powracał. 40. dnia
ukazał się ostatni raz Apostołom.
Było to ostatnie widzialne i za-
razem pożegnalne spotkanie Pana
Jezusa z Apostołami przed po-
wrotem, który nastąpi przy końcu
świata.

To co się stało w poranek
wielkanocny jest tak doniosłe, że
Kościół na to wydarzenie zwra-
ca uwagę dwukrotnie w różnych
aspektach. W Wielkanoc przeży-
wa fakt powstania Jezusa z mar-
twych, a we Wniebowstąpienie
Jego wejście w nową, inną rzeczy-
wistość nieba.

Dzieje Apostolskie przedsta-
wiając powrót do nieba, mówią,
że Jezus uniósł się w obłoki. Jest
tu związek z ówczesnym postrze-
ganiem świata: nad firmamentem
były wody górne, a nad nimi nie-
bo Boga. Tak też ukazują niebo
artyści na obrazach.

Niebo – Królestwo Boże nie ma
nic wspólnego z niebem kosmicz-
nym i jest poza sferą tego świata.
Niebo Boże mieści się w innych
wymiarach czasu i przestrzeni.
Podobnie, inny wymiar mają czas
idei czy czas ekstazy, czas uczuć
czy wreszcie czas naszych my-
śli, które wybiegają w przestrzeń
szybciej niż światło.

Pan Jezus poucza, że jeśli ży-
jemy życiem Zmartwychwstałego
przez łaskę uświęcającą, to jeste-
śmy w niebie, tylko nie jesteśmy

zdolni tego nieba doświadczyć, po-
dobnie jak niewidomy nie jest
zdolny doświadczyć piękna barw.
„Królestwo Boże w was jest” (Łk
17, 21). Skoro człowiek nie może
nieba doświadczyć, nie jest w sta-
nie wyrazić jego piękna. Niebo
ukazywane jako rodzaj nieustan-
nej uroczystości religijnej jest od-
pychającą nudą.

Św. Paweł uczy: „ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował
Bóg tym, którzy Go miłują” (1
Kor 2, 9). Ośmieszamy się, ilekroć
próbujemy opisać niebo.

Wśród symboli nieba używa-
nych w nauczaniu Pana Jezusa
jest symbol uczty weselnej (Mt
22, 1–10). Innym symbolem jest
obraz miasta niebieskiego Jeruza-
lem. „Oto przybytek Boga z ludź-
mi, i zamieszka wraz z nimi i bę-
dą oni Jego ludem, a On będzie
Bogiem z nimi” (Ap 21, 1– 4).
„Ujrzymy Go takim, jakim jest”
(1 J 3, 2). „Widzieć” w języku
Pisma św. znaczy: poznać, uczest-
niczyć w życiu, żyć w czyjejś
obecności. To zażyłe przebywa-
nie ze Zmartwychwstałym wyraża
określenie „życie wieczne”. Jest to
przebywanie z Bogiem, aniołami,
naszymi bliskimi i przyjaciółmi,
z którymi żyliśmy na ziemi. Wię-
zy ziemskie nie zostaną zerwa-
ne, ale uświęcone, udoskonalone,
przemienione, ukoronowane, czyli
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doskonałe. Niebo jest wypełnie-
niem i uwieńczeniem życia. Owoc
życia ziemskiego zdobyty w tru-
dzie i cierpieniu wejdzie przemie-
niony do wieczności. Radość nieba
jest też radością z otrzymanej
nagrody. Każdy otrzyma nagro-
dę według swojego postępowania
(Mt 16, 27). Stąd mogą być różne
stopnie szczęścia na wzór różnej
wielkości naczyń napełnionych po
brzegi. Każdy na swoją miarę

otrzyma w niebie pełnię szczę-
ścia przeżywanego we wspólnocie
z Bogiem, aniołami i ludźmi, ze-
spolonej więzami niewysłowionej
miłości. Niebo jest światem miło-
ści. Wchodzimy w ten świat już tu,
na ziemi, gdy coraz więcej kocha-
my Boga. Czas dany nam jest, by
wzrastać i nieustannie dojrzewać
w miłości – do nieba.

ks. E. Szymański

AKTUALNOŚCI GMINNE

24 kwietnia odbyła się druga
w tym roku sesja Rady Gminy.
Zapadły na niej między innymi
następujące uchwały:

1. Powołano Radę Społeczną
przy Gminnym Ośrodku Zdro-
wia w Trąbkach Wielkich, której
zadaniem jest doradztwo i opi-
niowanie zamierzeń w dziedzinie
ochrony zdrowia, planowanych
zarówno przez władze gminne
jak i przez kierownika GOZ.
W skład tej rady wchodzi wójt
jako przewodniczący, a także
przedstawiciel wojewody i 3 oso-
by delegowane przez Radę Gmi-
ny, tj.: Krystyna Dyksa z Trąbek
Wielkich, Mirosława Kulczyńska
z Sobowidza oraz Tadeusz Mun-
drzyński z Mierzeszyna.

2. Udzielono absolutorium Za-
rządowi Gminy za wykonanie

budżetu gminy, tj. dochodów
i wydatków oraz realizację za-
mierzeń inwestycyjnych i re-
montowych w roku 1997.

3. Ustalono nowe zasady sprze-
daży gminnych mieszkań i lo-
kali użytkowych. Uchwałą tą
wprowadzono bardzo korzystne
dla najemców zasady sprzedaży,
a mianowicie przyznano raba-
ty dochodzące do 90 % wartości
mieszkania, w zależności od spo-
sobu zapłaty (gotówka lub raty)
i zgłoszenia zamiaru wykupu
mieszkań przez lokatorów kon-
kretnego budynku. Szczegółowe
zasady sprzedaży zostaną do-
starczone wszystkim najemcom
lokali gminnych wraz z propozy-
cją kupna zajmowanego lokalu.

***
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W wyniku ogłoszonego przez
Zarząd Gminy przetargu zosta-
ła sprzedana restauracja „My-
śliwska” w Trąbkach Wielkich.
Przetarg wygrał dotychczaso-
wy dzierżawca restauracji Pan
Krzysztof Kindrat. Do przetar-
gu przystąpiło 7 osób, a czynny
udział w licytacji brały 3 osoby.

***
Jak już wcześniej informowa-

liśmy, w Ośrodku Zdrowia w So-
bowidzu podjęła pracę pani dr
Anna Grabska – stomatolog. Za-
rząd Gminy zakupił nowy sprzęt
stomatologiczny, który został za-
instalowany w nowym ośrodku
zdrowia. Pani dr Grabska roz-
poczęła jednocześnie dodatkową
specjalizację – ortodoncję, tak
więc niedługo będzie można tam
leczyć również wady zgryzu.

***
Pomyślnie zakończyły się

wspólne starania strażaków
z jednostki OSP w Trąb-
kach Wielkich i Zarządu Gminy
w sprawie kupna nowszego wo-
zu strażackiego. Po zapewnieniu
pieniędzy w budżecie gminy na
ten cel, strażacy zdołali wybrać
– ich zdaniem – najlepszy samo-
chód za kwotę 70 tys. zł. Jest
to używany pojazd marki DAF,
sprowadzony z Niemiec przez
specjalistyczną firmę z Chełm-
na.

***

Jak co roku od pięciu już
lat, Urząd Gminy organizuje ro-
boty publiczne, przy realizacji
których znajdują czasowe za-
trudnienie bezrobotni. Obecnie
zatrudniamy 6 kobiet, które zaj-
mują się ludźmi chorymi i sa-
motnymi, wymagającymi stałej
lub okresowej opieki osób trze-
cich. Od 18 maja zatrudnionych
zostanie 6 mężczyzn do produk-
cji prefabrykatów betonowych
w gminnej wytwórni w Trąb-
kach Wielkich oraz dalszych 6
do budowy dróg i chodników na
terenie gminy (np.: droga dojaz-
dowa na cmentarz w Sobowidzu,
chodniki w Kaczkach i Kłoda-
wie, parking na zapleczu Urzędu
Gminy itp.). Ponadto będą za-
trudnieni mężczyźni do prostych
prac przy budowach obiektów
takich jak remiza OSP w Mie-
rzeszynie i Trąbkach Wielkich
oraz przy świetlicy w Trąbkach
Małych.

***
Rozpoczęła się budowa

w Trąbkach Wielkich oddziału
Banku Spółdzielczego w Prusz-
czu Gdańskim na działce do-
tychczas zajmowanej przez re-
mizę OSP. Obecnie, po rozbiórce
budynku remizy, trwają robo-
ty murarskie. W trakcie robót
ziemnych okazało się, że te-
ren jest podmokły i w związku
z tym zmianie uległ również pro-
jekt obiektu w części dotyczącej
posadowienia budynku. Mamy
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Bieżący stan prac przy budowie banku w Trąbkach Wielkich.

nadzieję, że żadnych innych nie-
spodzianek na tej budowie nie
będzie.

***
Zarząd Gminy już w ubiegłym

roku podjął starania o stałe za-
trudnienie kobiet z terenu gminy
w firmie „ROGUM” w Prusz-
czu Gdańskim. Pełnomocnikiem
Zarządu w tych sprawach jest
Sekretarz Gminy Adam Zarzyc-
ki, który współpracuje w tym
zakresie z Rejonowym Urzędem
Pracy w Gdańsku i jednocześnie
jest członkiem Rejonowej Ra-
dy Zatrudnienia w Gdańsku. Te
starania przyniosły efekt w po-
staci stałej pracy dla 13 kobiet.
Obecnie trwają starania o za-
trudnienie dalszych 30 pań w tej

firmie – mamy nadzieję, że przy-
niosą one również efekt i kolejna
grupa pań znajdzie stałą pracę.

***
W statystykach gminnych

w I kwartale br. odnotowano
m. in.: 36 urodzeń, 20 zgonów,
13 małżeństw (cywilnych), 10
akcji gaszenia pożarów, w któ-
rych uczestniczyło 15 drużyn
gminnych OSP.

***
23 maja zmarła, przeżywszy

102 lata, najstarsza mieszkanka
naszej gminy śp. Marianna So-
snowska z Gołębiewa Wielkiego.
Świeć Panie nad jej duszą.

S. D.
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DZIEŃ PATRONA
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Kunegunda Pawłowska była
jedną z najbardziej znanych i ce-
nionych wychowawczyń Ochro-
nek w Wolnym Mieście Gdańsku.
Przez wiele lat kierowała Ochron-
ką Macierzy Szkolnej w Trąbkach
Wielkich. Poza pracą pedagogicz-
ną brała aktywny udział w ży-
ciu polonijnym. Nieprzerwanie
kontynuowała swoją działalność
pedagogiczno-społeczną do wybu-
chu drugiej wojny światowej. 1
września 1939 roku została aresz-
towana. Była więźniarką obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück
oraz Bergen-Belsen, w którym 11
maja 1945 roku zmarła na tyfus
plamisty.

W 1982 roku – dla uhonorowa-
nia zasług i uczczenia jej pamięci
– Szkole Podstawowej w Trąbkach
Wielkich nadano imię Kunegundy
Pawłowskiej. Od tego roku dzień
śmierci Kunegundy Pawłowskiej
– 11 maja – jest Dniem Patrona
w naszej szkole. Jest to najważ-
niejszy dzień całej społeczności
szkolnej, w tym dniu w szkole
panuje uroczysty nastrój. Każ-
dego roku gościmy liczną grupę
członków Polonii Gdańskiej, która
przyjeżdża do nas z wielką ochotą.
Nasze wspólne spotkania wywołu-
ją wiele wspomnień i wzruszeń.

Również w tym roku gościli-
śmy Polonię Gdańską, która z na-
uczycielami i uczniami rozpoczęła

ten uroczysty dzień Mszą Świę-
tą w intencji Kunegundy Paw-
łowskiej i innych zmarłych na-
uczycieli naszej szkoły. Po Mszy
udaliśmy się do szkoły, gdzie
wszyscy uczestniczyli w progra-
mie poetycko-muzycznym poświę-
conym poezji Adama Mickiewicza
w związku z rokiem Mickiewi-
czowskim. Tak jak dla Mickie-
wicza wieś była świętością, tak
Kunegunda Pawłowska ukochała
wieś i uczyła patriotyzmu wiejskie
dzieci. Poezję Adama Mickiewi-
cza kochają wszystkie pokolenia
Polaków, nie było więc zasko-
czeniem zainteresowanie i wzru-
szenie wśród uczestników naszej
akademii.

Program artystyczny przygo-
towany był przez panie polonist-
ki: Elżbietę Gralak i Krystynę
Szymańską oraz muzyka Janu-
sza Beyera. Na program złożyły
się występy zespołu fletowego mu-
zyki dawnej, recytacje, koncert
na keybordach oraz śpiew solowy
wyróżnionych uczestników elimi-
nacji szkolnych do III Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej.

Recytacje przygotowali ucznio-
wie klas V – VIII: Ż. Janiszew-
ska, A. Kardas, A. Wojewódka,
K. Szturo, M. Latocha, A. Karcz,
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Ł. Bębenek, A. Dufke, M. Gło-
wacka, M. Dopierała, M. Kotula,
A. Szymańska. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy następujące utwory:
fragmenty „Pana Tadeusza” (In-
wokacja, Koncert nad koncertami,
Epilog, Chmury), wiersz „Reduta
Ordona” i dwie ballady „Powrót
taty” oraz „Pani Twardowska”,
która była humorystycznie przed-
stawiona w formie inscenizacji.

Zespół fletowy w składzie:
E. Wojtas, M. Chrzanowska,
K. Pianowska, J. Gralla, A. Bąk,
M. Jagła, Ł. Bębenek, M. Nowak
wykonał m. in. utwory „Gavotte”,
„Turdion”, „Allemande”.

Na keybordach utwory „Przy-
byli ułani” i „Czerwone jagody”
zagrali: A. Szymańska, M. Wysiec-
ka, M. Lorkowska i M. Nowak.

Koncert uświetnili swoim śpie-
wem uczniowie klas młodszych.

K. Świeczkowska zaśpiewała pio-
senkę „Życie jest nowelą”, M. Ku-
jach „Nurtem czasu bystrym”
i M. Pianowski „Dinozaury”.

Program bardzo podobał się
wszystkim. Artyści zebrali wiele
oklasków, był to rezultat umiejęt-
ności i zdolności, a także wielu
prób, które odbywały się często
kosztem lekcji.

Na zakończenie uroczystości
głos zabrała przedstawicielka Po-
lonii Gdańskiej, która podzięko-
wała za chwile wzruszeń, patrio-
tyzmu i przywołania wspomnień
o patronce. Po akademii goście
udali się na spotkanie przy kawie,
podczas którego przyjęli zaprosze-
nie na uroczystość w przyszłym
roku.

Dorota Jaszewska

Spotkanie przy kawie w świetlicy szkolnej.
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POEZJA

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie

Jasność drzwi otworzyła wszechmocą miłości
napełniając nam serca darem powinności.
Ona ciemność w pył starła czyniąc rozjaśnienie,
śmierć zdeptawszy by światłość dała nam zbawienie.
Przyjacielska, ojcowska co przebaczyć umie,
w niej ma każdy swą szansę, każdego zrozumie.
Przed nią głowa opada i gną się kolana,
tylko ona jedyna jest jasnością z Pana.

Jan Orczykowski

Zawsze z nami

Pośród pól gdzie rośnie zboże
idzie obraz Matki Bożej,
lasem, łąką przy potoku
Pana mając przy swym boku.

Niesie radość i pociechę
pod spragnioną ludzką strzechę,
ten co przyjmie Ją ze Synem,
On zaprosi go w gościnę.

Nie chce siedzieć, nie chce czekać,
więc odwiedza wciąż człowieka
i choć nie raz utrudzona,
to nie spocznie taka Ona.

Pani z Trąbek na Wyżynie,
z Tobą życie nie zaginie,
więc odwiedzaj nasze progi,
nam wskazując dobre drogi.

Jan Orczykowski
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie – Czerwiec

1. Danuta Buta
2. Jan Sulewski
3. Krzysztof Gorzyński
4. Mieczysław Dajda
5. Zbigniew Gorzyński
6. Andrzej Piórek
7. Marek Pleszczyński
8. Zdzisław Turski
9. Bożena Baranowska

10. Mirosław Bolczak
11. Henryk Kusz
12. Krzysztof Jagła
13. zenon Kromer
14. Tadeusz Banaczyk
15. Józef Grzelak

Piotr Cieczko
16. Krystyna Świerżewska

17. Tadeusz Kilas
Rozalia Grunwald

18. Zygmunt Bąk
Krzysztof Pętlak

19. Zbigniew Patelczyk
20. Bogusław Rogall
21. Henryk Szwoch
22. Irena Bielawska
23. Maria Jagła
24. Grzegorz Czajka
25. Władysław Kreja
26. Bogusław Szarmach
27. Jan Jurkowski
28. Sławomir Sebzda
29. Leon Tucholski
30. Mariusz Szurgociński

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
we wtorek, 30 czerwca 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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DLA DZIECI

Drogie dzieci, prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki z kwiet-
niowego numeru „Kany”. było hasło PISANKI WIELKANOCNE.

Dziś proponujemy kolejną krzyżówkę. Nagrody czekają. Życzymy
miłej zabawy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Narzędzie kosiarza.
2. Na nim siedzisz.
3. Kończyna górna.
4. Pisze po niej kreda.
5. Oblubieniec Maryi.
6. Wieczorne danie.
7. W linie lub w kratkę.
8. Podarunek.
9. Narząd słuchu.

10. Ia albo Ib.
11. Mama Jezusa.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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INTENCJE MSZY ŚW. Czerwiec 1998

1. Za zmarłych z rodzin
Sierżantów i Hurnowiczów

2. Za śp. Franciszka Onasza,
w 8. rocznicę śmierci

3. Za śp. Esterę Kinder
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
bł. Urszuli Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewskiego

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Kingi – p. Wiebe

7. Za zmarłych z rodziny
Kurczewskich, godz. 700

Za śp. Witolda Piszczuka,
godz. 830

Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców, godz. 1100

Za śp. Władysława Płazę,
godz. 1800

8. Za śp. Seweryna Wasyluk i za
śp. Henryka Stachurskiego

9. Za śp. Tomasza Sławińskiego
10. Za zmarłych z rodzin Oroń

i Szymczyków
11. Dziękczynna w 76 rocz-

nicę urodzin Stefanii
Wróblewskiej, godz. 700

Za śp. Pawła Fenskiego
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1000

W intencji parafian,
godz. 1800

12. Dziękczynna w 10 rocznicę sa-
kramentu małżeństwa Haliny
i Zenona Kulwikowskich

13. Za śp. Alfonsa Zulewskiego
14. Za śp. Jana i Łucję Kaszuba,

godz. 700

Dziękczynna z intencji
Reginy i Stanisława
Nowaków, godz. 830

Za śp. Tadeusza Stosio,
godz. 1100

W intencji parafian,
godz. 1800

15. Za śp. Leona Potrykus i za
śp. Martę Filbrandt

16. Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz za śp.
Hertę Streich

17. Za śp. Monikę Kromer
18. Dziękczynna w 10 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Haliny i Piotra Lewańczyków

19. Za śp. Edwarda Majewskiego
20. Za śp. Jana Brokosa
21. Dziękczynna w 38 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Anieli i Jana Kelerów,
godz. 700

Za śp. Helenę Siatkowską i za
śp. Bronisławę Dreschel oraz
za śp. Józefa Belau, godz. 830

W intencji parafian,
godz. 1800

22. Za śp. Małgorzatę Fenską
i zmarłych z rodziny
Sulewskich, godz. 1000
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23. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz za śp.
Jadwigę i Edwarda Czajków,
godz. 830

24. O błogosławieństwo dla Jana
Kelera, w dniu imienin od
wszystkich jego dzieci

25. Za śp. Zofię i Franciszka
Skibowskich

26. Dziękczynna w 10 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Dariusza
Raźniewskich

27. Za śp. Jana Elmanowskiego

28. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Kazimierza Dubielę,
w 5. rocznicę śmierci,
godz. 830

29. Za śp. Klarę Sławińską,
godz. 1000

Dziękczynna w 18 rocznicę
urodzin Justyny Pietrzak,
godz. 1800

30. Dziękczynna w intencji
rodzin, które nawiedziła
Matka Boża Trąbkowska
w czerwcu, godz. 1800

Jezu cichy
i pokornego

Serca,
uczyń

serca nasze
według

Serca Twego
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ROCZNICE

1 czerwca, I rocznicę sakramentu chrztu obchodzą:

Kinga Anna Kopeć z Trąbek Wielkich, Tobiasz Bernard Kantak
z Kleszczewa Wielkiego, Patryk Paweł Formella z Czerńca, Mirosław
Sebastian Doroba z Trąbek Wielkich, Kamil Krzysztof Dorniak
z Kleszczewa Wielkiego.

Rocznice sakramentu małżeństwa:

18 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Piotra
Lewańczyków z Czerniewa
25 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Dariusza
Raźniewskich z Kleszczewa Wielkiego

Rocznice śmierci:

7 czerwca: 1. rocznica śmierci śp. Władysława Płazy
14 czerwca: 3. rocznica śmierci śp. Reginy Bąk
27 czerwca: 3. rocznica śmierci śp. Waltera Karpińskiego

1 czerwca – Dzień Dziecka
Życzymy wszystkim dzieciom dużo słońca, uśmiechu,

samych szóstek na świadectwach
oraz udanych wakacji.

23 czerwca – Dzień Ojca
Wszystkim Tatusiom życzymy

dużo zdrowia, radości
i pociechy z dzieci.

Redakcja

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


