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Jest zakątek
na tej ziemi,

gdzie powracać
każdy chce,

gdzie króluje
Jej oblicze,

na nim cięte
rysy dwie.

Wzrok ma smutny,
zatroskany,

jakby chciała
prosić cię,

byś w Matczyną
Jej opiekę
oddał się.



ODPUSTY DAREM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Część czwarta

W poprzednich artykułach
wyjaśniłem wielką wartość od-
pustów, warunki ich zyskania
oraz wskazałem, kiedy można wg
najnowszych przepisów kościel-
nych uzyskać odpust zupełny lub
częściowo zupełny (w przypad-
ku braku dopełnienia warunków
związanych z zyskiwaniem od-
pustu zupełnego będzie zyska-
ny odpust cząstkowy). Niniej-
szy artykuł stanowi podsumo-
wanie tego obszernego tematu,
a także podaje niektóre modlitwy
i dobrze nam znane czynności,
przez które można uzyskać od-
pust cząstkowy.

Spowiednicy mogą dla słusz-
nej przyczyny zamienić warun-
ki zyskania odpustu względem
wiernych, wobec których posia-
dają władzę spowiadania. Rów-
nież ordynariusz miejscowy mo-
że dyspensować od 2 warunków:
sakramentu pokuty i Komunii
św., jeśli wierny znajduje się
w sytuacji, w której w żaden
sposób nie może się wyspowia-
dać i przyjąć Komunii św. W tych
okolicznościach wystarczy wzbu-
dzić akt żalu doskonałego za
grzechy z postanowieniem do-
pełnienia tych warunków, gdy
tylko będzie taka możliwość.

Odmienne normy zyskania
odpustu stosuje się do jubile-
uszu. Kościół rozpoczął praktykę
obchodów roku jubileuszowego
od 1300 roku. Idea lat jubile-
uszowych opiera się na Piśmie
św., które poucza, iż zadaniem
roku jubileuszowego jest pojed-
nanie, darowanie długów i win,
a także przywrócenie wolności.
Kościół główny nacisk w roku
jubileuszowym kładzie na po-
jednanie człowieka z Bogiem,
a to może dokonać się między
innymi przez zyskanie odpustu
zupełnego. Wyjaśnia to zagad-
nienie szczegółowo papież Jan
Paweł II w encyklice „Tertio mil-
lennio adveniente” przygotowu-
jącej Kościół do jubileuszu roku
dwutysięcznego. Trzeba sumien-
nie śledzić dokumenty papieskie,
aby skorzystać z nadchodzącej
okazji zyskania odpustów zupeł-
nych połączonych z jubileuszem
roku dwutysięcznego.

Istnieje też przywilej odpu-
stu zupełnego na godzinę śmier-
ci udzielanego podczas sakra-
mentu namaszczenia chorych,
gdy istnieje prawdopodobień-
stwo śmierci. Wierny musi być
pojednany z Bogiem, jeśli nie
może się spowiadać – wystarczy
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żal doskonały. Nie można go jed-
nak powtarzać podczas trwania
tej samej choroby.

Dla uzupełnienia podaję wy-
kaz wybranych czynności i mo-
dlitw, w których można zyskać
odpust cząstkowy. Takich oko-
liczności jest 40. A oto ważniej-
sze z nich:

Nadania związane
z odpustem cząstkowym

1. Akt wiary, nadziei, miłości
i żalu

2. Modlitwa: „Do Ciebie święty
Józefie. . .”

3. Modlitwa: „Aniele Boży, stró-
żu mój. . .”

4. Modlitwa: „Anioł Pański. . .”,
„Królowo niebieska wesel się,
Alleluja. . .”

5. Modlitwa św. Ignacego: „Du-
szo Chrystusowa uświęć
mnie. . .”

6. Akt Komunii św. duchowej
7. Skład Apostolski: „Wierzę

w Boga Ojca wszechmogą-
cego. . .”

8. Nauczanie i uczenie się nauki
chrześcijańskiej

9. Modlitwy znane jako litanie
(do Najśw. Imienia Jezus, do
Najśw. Serca Pana Jezusa, do
Najdroższej krwi Chrystusa
Pana, Loretańska do Najśw.
Maryi Panny, do św. Józefa,
do wszystkich Świętych, itd.)

10. Hymn uwielbienia NMP –
Magnifikat

11. Modlitwa św. Bernarda: „Po-
mnij, o Najświętsza Pan-
no. . .”

12. Modlitwy znane jako nowen-
ny (do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy – w soboty)

13. Modlitwa o powołania ka-
płańskie i zakonne

13. Modlitwa myślna, czyli roz-
myślanie

14. Modlitwa za papieża (krót-
ka)

15. Praktyka rekolekcyjna
znana jako miesięczne sku-
pienie

16. Modlitwa za zmarłych:
„Wieczny odpoczynek. . .”

17. Modlitwa: „Witaj Królowo,
Matko Miłosierdzia. . .”

18. Znak krzyża świętego
19. Modlitwa: „Pod Twoją obro-

nę uciekamy się. . .”

W cyklu kilku artykułów sta-
rałem się przybliżyć prawdę o od-
pustach i wyjaśnić nurtujące wie-
lu pytania: Czym właściwie są
odpusty? Jaki jest cel i znacze-
nie odpustów w życiu człowieka
wierzącego? Bądźmy wdzięczni
Bogu bogatemu w miłosierdzie
za możliwość zyskiwania odpu-
stów bądź to dla zmarłych, bądź
to dla siebie.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Sierpień 1998

2 sierpnia: 18 Niedziela
zwykła

Koh 1, 2. 2, 21– 23
Kol 3, 1– 5. 9 –11
Łk 12, 13 – 21

W Ewangelii dzisiejszej znajdu-
je się znamienne zdanie: „Na-
uczycielu, powiedz mojemu bra-
tu, żeby się podzielił ze mną
spadkiem”. Jezus odpowiedział:
„Człowieku, któż Mię mnie usta-
nowił sędzią albo rozjemcą nad
wami?” Człowiek z Ewangelii
chciał, by Pan Jezus uznał go za
pokrzywdzonego. Właśnie! Tak
często domagamy się, żeby Jezus
poparł nasze stanowisko. Żeby
i Kościół był naszym orędowni-
kiem – poparł co nam się wydaje
za słuszne. Czy nie jest to wygó-
rowana ambicja i pycha? Bo czy
postępowanie nasze jest zawsze
zgodne z nauką Ewangelii. Mo-
że trzeba raczej siebie poprawić,
a nie innych.

9 sierpnia: 19 Niedziela
zwykła

Mdr 18, 6 – 9
Hbr 11, 1– 2. 8 –19
Łk 12, 32 – 48

Od swoich Jezus domaga się
ubóstwa, które czyni człowieka
wolnym i zdolnym do służby

Bogu i bliźnim. Nadto Pan Je-
zus podkreśla potrzebę czujno-
ści. Na spotkanie z Panem trzeba
być przygotowanym. Czujność ta-
ka polega na dochowaniu wiary
i wierności w powierzonych sobie
obowiązkach. Może Pan Jezus
myślał tu o ludziach w jesieni
życia? Starsi ludzie narzekają na
brak zdrowia. Obawiają się, że
źle przeżyli darowany im czas.
Czekajmy na Pana z ufnością.
(Dziś w całej Polsce przeznacza-
my ofiary na KUL).

16 sierpnia: 20 Niedziela
zwykła

Jr 38, 4 – 6. 8 –10
Hbr 12, 1– 4
Łk 12, 49 – 53

Pan Jezus jest świadomy, że zbli-
ża się godzina Jego męki i śmier-
ci. Mówi o tym, posługując się
symbolem ognia i chrztu. Symbo-
le te mają w Ewangelii zbliżone
znaczenie. Ogień jest obrazem
sądu. Chrzest podkreśla zanu-
rzenie w morzu cierpienia. Go-
dzina męki Jezusa to czas sądu
i oczyszczenia. Czas, w którym
rozstrzygną się losy ludzi. Krzyż
Jezusa przyniesie rozłam. Dla
przyjmujących go jest znakiem
zbawienia, a dla odrzucających
go – znakiem upadku. Jezus nie
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jest słodkim marzycielem. Jest
tym, któremu będą się przeciw-
stawiać.

23 sierpnia: 21 Niedziela
zwykła

Iz 66, 18 – 21
Hbr 12, 5 – 7. 11–13
Łk 13, 22 – 30

Jezus zachęca słuchaczy, aby sta-
rali się za wszelką cenę osiągnąć
zbawienie. Nawrócenia nie nale-
ży odkładać na ostatnią godzinę.
W życiu każdego człowieka i w hi-
storii narodów istnieje jeden de-
cydujący moment, gdy „Pan do-
mu wstanie i drzwi zamknie”.
Ewangelia dzisiejsza choć wyda-
je się budzić grozę, to jednak
zawiera obietnicę daną wszyst-
kim ludziom, że więcej będzie
zbawionych niż może to pojąć
małoduszne serce.

30 sierpnia: 22 Niedziela
zwykła

Syr 3, 17 –18. 20. 28 – 29

Hbr 12, 18 –19. 22 – 24a
Łk 14, 1. 7 –14

Św. Łukasz często ukazuje nam
Jezusa w podróży i przyjmujące-
go zaproszenie na posiłek. Pan
Jezus wykorzystuje wspólny po-
siłek dla pozyskania ludzi do
przyjęcia Ewangelii. Uczeń Jezu-
sa nie powinien wszędzie szukać
własnej korzyści, spodziewać się
wdzięcznej odpłaty, „rewanżu”.
W postępowaniu winna przeja-
wiać się bezinteresowność. Kto
kocha, daje nie żądając wdzięcz-
ności. Miłość nie rachuje. Prze-
cież wszystko otrzymujemy od
Pana Boga poprzez ludzi. A jeśli
dajemy, to tylko z tego, co mamy
od Boga.

ks. E. Szymański

ŚWIĘTA I WYDARZENIA

2 sierpnia (niedziela) można zy-
skać odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami (stan łaski
uśw., i przepisane modlitwy) tzw.:
Porcjunkuli (szersze wyjaśnienie
w czerwcowym numerze „Ka-
ny”).

6 sierpnia: Przemienienie Pań-
skie – święto, a zarazem pierw-

szy czwartek miesiąca. Modlimy
się o powołanie do służby Bo-
żej w Kościele. Odpust w parafii
Sobowidz.

8 sierpnia: Św. Dominika, za-
łożyciela zakonu dominikanów.
Żył w XII wieku współcześnie
ze św. Franciszkiem z Asyżu.
Klasztor dominikanów znajduje
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się w Gdańsku przy kościele św.
Mikołaja. Z odpustem u domini-
kanów wiąże się tradycja Jarmar-
ku Dominikańskiego w grodzie
nad Motławą.

15 sierpnia: Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. Odpust
w naszej parafii, bowiem nasz ko-
ściół jest pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia NMP. Możemy zyskać
odpust zupełny. Święto dzisiejsze
jest obchodzone w całym Koście-
le jako obowiązujące w sumie-
niu (obowiązek uczestnictwa we
Mszy św.). Matka Najświętsza,
będąc wolną od grzechu pierwo-
rodnego, była wolna i od skutków
tego grzechu, więc także od znisz-
czenia ciała. Wniebowzięcie jest
konsekwencją Niepokalanego Po-
częcia. Dziś poświęcamy zboża,
zioła i owoce.

18 sierpnia: Św. Maksymiliana
Kolbe. W naszej diecezji przenie-
sione na dzień dzisiejszy z 14

sierpnia. 14 sierpnia obchodzimy
w archidiecezji rocznicę poświę-
cenia kościoła katedralnego.

22 sierpnia: NMP Królowej
Świata.

24 sierpnia: Św. Bartłomie-
ja Apostoła – patrona kościoła
w Mierzeszynie.

26 sierpnia: Uroczystość Mat-
ki Bożej Częstochowskiej – dziś
odnawiamy Jasnogórskie Śluby
Narodu.
W sobotę, 29 sierpnia pod-
czas uroczystej Mszy św. wie-
czornej o godz. 1800 podzięku-
jemy Matce Najświętszej za
nawiedzenie wszystkich ro-
dzin w naszej parafii. Zapra-
szam na tę szczególną Mszę
św. dziękczynną całą rodzinę
parafialną.

ks. E. Szymański

Sierpień miesiącem trzeźwości

Już tradycyjnie, od 1980 r., sierpień jest miesiącem trzeźwości
narodowej. Bądźmy wierni tej inicjatywie podjętej podczas strajków
przez gdańskich stoczniowców. Ofiarujmy nasze wyrzeczenia za
trzeźwość całego narodu, jak również w osobistych intencjach.
Prośmy Matkę Bożą Trąbkowską, aby dodała nam sił w dotrzymaniu
zobowiązań nie picia napojów alkoholowych w sierpniu.

Arcybiskup Metropolita Gdański w liście pasterskim, czytanym
we wszystkich kościołach archidiecezji w niedzielę 26 lipca, zwraca
się do nas z gorącym apelem o trzeźwość. Dodatkowym motywem
do podjęcia abstynencji jest prośba do Boga o ponowne odwiedzenie
Gdańska przez Ojca św. w przyszłym roku.
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NIEDZIELNY OBOWIĄZEK KATOLIKÓW
uczestnictwa we Mszy św.

Część czwarta

Niniejszy artykuł ma swo-
je oparcie w nauce zawartej
w Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego, a więc w nauczaniu
całego Kościoła. Katechizm uka-
zuje obowiązek niedzielnej Mszy
św. nie jako jej wysłuchanie, lecz
uczestniczenie świadome, czyn-
ne, pobożne, pełne i owocne.
Kościół zachęca, by przyjąć Eu-
charystię (Komunię św.) w nie-
dzielę i dni świąteczne, a nawet
każdego dnia. Eucharystia jest
szczytem i źródłem życia chrze-
ścijańskiego (Konstytucja o Li-
turgii soboru watykańskiego II).
Dlatego Kościół naucza, że dzia-
łalność chrześcijanina umacnia
się w Eucharystii niedzielnej
i z niej czerpie on siły. Stąd
chrześcijanie są zobowiązani do
udziału we Mszy św. w niedzie-
lę i nakazane dni świąteczne,
których katechizm wylicza 10
dla całego Kościoła. (porównaj
nr 2181). Nakaz uczestnictwa
w niedzielę i święta we Mszy św.
przypomina katechizm w nu-
merze 2180 – „W niedzielę oraz
w inne dni świąteczne nakazane,
wierni są zobowiązani uczestni-
czyć we Mszy św.”. Również we

wspomniane dni księża probosz-
czowie winni odprawić Mszę św.
za parafian.

Nakazowi uczestnictwa we
Mszy św. czyni zadość ten, kto
bierze w niej udział, gdziekol-
wiek jest sprawowana w ob-
rządku katolickim, w sam dzień
świąteczny, lub w razie przewi-
dywanych trudności wieczorem
dnia poprzedniego. Usprawiedli-
wić może tylko choroba i cięż-
ka niedogodność, np. koniecz-
na praca w hucie, w środkach
komunikacji, szpitalu i tym po-
dobnych. Udział w niedzielnej
Mszy św. jest świadectwem przy-
należności do Chrystusa i Jego
Kościoła, oraz wierności Chry-
stusowi. Wierni w ten sposób
dają świadectwo wiary w Boga
i swojej nadziei w zbawienie.

Już św. Paweł w Liście
do Hebrajczyków (10,25) zachę-
ca: „Nie opuszczajcie naszych
wspólnych zebrań, ale zachęcaj-
my się nawzajem”.

Katechizm Rzymski wyja-
śnia, że ci którzy dobrowolnie
opuszczają niedzielną Mszę św.
popełniają grzech śmiertelny. Za-
chęca, by z braku kapłana wier-
ni brali udział chociaż w liturgii
słowa, gdy jest ona odprawiana
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w Kościele wg przepisów miejsco-
wego biskupa. Jeśli to niemożli-
we, niech poświęcą odpowiedni
czas na modlitwę w rodzinie,
bądź w grupach modlitewnych.

Rolą katechezy jest zabiegać
usilnie i przypominać uczniom,
by obowiązek Mszy św. niedziel-
nej nie został zaniedbany.

Nauka Dwunastu Apostołów
zachęca: „Zbierajcie się w Dzień
Pański, który do Pana należy.
Łamcie się chlebem, i składaj-
cie dziękczynienie, wyznawszy
uprzednio swoje grzechy, aby
ofiara wasza była czysta. Jeśli
kto ma jakiś spór ze swoim to-
warzyszem, niech się do nas nie
dołącza, aż pojedna się z nim, bo
mógłby się przyczynić do znie-
ważenia ofiary”.

Św. Ignacy Antiocheński pi-
sze: „Gdy gromadzicie się często,
zgodność waszej wiary powa-
la moce szatana i niszczy jego
destruktywne dzieło”. (List do
Efezjan 13,1)

Ojcowie Kościoła widzą
w opuszczeniu Mszy św. niedziel-
nej niszczenie Chrystusowego
Kościoła: „Jesteście członkami
Chrystusa. Nie rozrywajcie Jego
Ciała i nie rozpraszajcie Go”.

Katechizm Rzymski apeluje
do współczesnych chrześcijan, iż
świat oczekuje od nich, aby świę-
towaniem niedzieli dali świa-
dectwo, jak wielkim dobrodziej-
stwem dla rodziny ludzkiej jest
niedziela, dzień naszego wyzwo-
lenia (nr 2188). To niedziela
pozwala doświadczyć, przybli-
żyć, uwiarygodnić miłość Boga
do człowieka. Ona jest sercem
chrześcijańskiego życia.

Bardzo trudno jest ukazać
całe bogactwo duchowe jakie
ujawnia się, gdy gromadzimy się
jako wspólnota Kościoła wokół
Chrystusa na Eucharystii. To on
zaprasza nas do swojego stołu:
„Gorąco pragnąłem spożywać tę
Paschę z wami” (Łk 22,15). To
pragnienie Jezusa pozostaje ak-
tualne i dzisiaj. Od początku
Mszy św. Jezus nas ubogaca mi-
łością, słowem a potem ofiarą
i pokarmem, którym jest Jego
Ciało. „Bierzcie i jedzcie z tego
wszyscy”, słyszymy to zaprosze-
nie w każdej Mszy św. Msza
św. dzięki obecności Jezusa jest
zawsze źródłem miłości, radości
i pokoju.

cdn.

ks. E. Szymański
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SIERPIEŃ MIESIĄCEM PIELGRZYMOWANIA

Jak maj i październik na-
zywany miesiącami Maryjnymi,
a czerwiec miesiącem Serca Je-
zusowego, listopad miesiącem
dusz czyśćcowych, tak sierpień
patronuje ludzkiemu pielgrzy-
mowaniu. Jaką radością dla ro-
dziców jest pierwszy krok sta-
wiany przez ich dziecko. I tak
rozpoczyna się od owego pierw-
szego kroku droga naszego ży-
cia, nasze wędrowanie ku Bogu
i szczęściu lub ku zgubie wiecz-
nej.

Pomyślmy ile naszych kroków
jest bezcelowych, kręceniem się
donikąd. Wyraża się tu nasze
zagubienie celu i sensu życia.
Nie jest dobrze chodzić bez ce-
lu, jeździć bez celu. . . Tyle razy
wyruszamy w drogę, czy pomy-
ślimy, że któregoś dnia będzie to
ostatnia podróż, ostatnia droga,
ostatni krok?

Jest podróżowanie do pra-
cy, do przyjaciół, w celu odpo-
czynku. Jest podróżowanie po
niebezpiecznych drogach. Jest
wspinaczka na górskie szczyty,
by podziwiać wspaniałość Boga
w Jego dziełach. Szczególną for-
mą podróżowania jest pielgrzym-
ka czy procesja. Chrześcijaństwo
zna te formy od wczesnego śre-
dniowiecza. Pielgrzymowano do
Grobu Pańskiego w Jerozolimie,

do Rzymu, do miejsc uświęco-
nych pochowaniem na wieczny
spoczynek wielkich świętych, czy
związanych z ich pobytem i dzia-
łalnością – jak szlaki uświęcone
podróżami św. Pawła Apostoła.
Gdy miejsca święte były okupo-
wane przez mahometan i utrud-
nione tam pielgrzymowanie, to
papieże organizowali wyprawy
krzyżowe, by je odzyskać. Śre-
dniowiecze znało pielgrzymowa-
nie. Na ówczesnych drogach po-
ruszało się mnóstwo wędrow-
ców, najczęściej pielgrzymów do
miejsc świętych. Był to szcze-
gólny sposób uświęcenia siebie
i uwielbienia Boga i Jego dzieł.

I dziś wielu pielgrzymuje. Jest
tak wiele miejsc świętych, do któ-
rych wierni pielgrzymują w du-
chu wiary, pokuty, nadziei na
wysłuchanie ich prośby.

Każde pielgrzymowanie przy-
pomina, że jesteśmy wszyscy
w drodze do wieczności, że jeste-
śmy wszyscy pielgrzymami na
tej ziemi. Pielgrzymowanie za-
sadniczo różni się od turystyki.
Nie chodzi tu ani o zaspokojenie
ciekawości, ani fizyczny wypo-
czynek. Pielgrzymowanie to też
nie wędrowanie bez celu, ani
rozmowy bez sensu.

Do pielgrzymki trzeba się
przygotować przez spowiedź
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i Komunię św., by uświado-
mić sobie, że jak ongiś Izra-
elici za obłokiem szli do Ziemi
Obiecanej, tak my z Jezusem
zdążamy do zbawienia. W cza-
sie pielgrzymki trzeba cierpliwie
znosić niewygody, służyć chęt-
nie bliźnim, pogłębiać przyjaźń
z Jezusem i braćmi. Cała piel-
grzymka ma znamiona świętości.
Nie powinno być w niej nic, co
by przypominało obóz wędrow-
ny. Pielgrzymka – to rekolekcje
w drodze. Tu każdy krok ma
wartość – w oczach Boga. Opo-
wiada stara legenda, że pewien
pustelnik nie mogąc już cho-
dzić postanowił, że jeszcze ten
ostatni raz wyruszy do kościoła
na Mszę św. Poruszał się z co-
raz większym trudem. Już miał
zaprzestać wędrówki. Wtem sły-
szy, że ktoś liczy za nim jego
kroki – raz-dwa-trzy. . . Obejrzał
się i zobaczył Anioła Stróża. Co
robisz? Liczę twoje kroki, bo
u Boga każdy twój krok jest
godny zasługi! Wtedy pustelnik

postanowił zmobilizować siły, by
jeszcze dojść na Mszę św.

Szczególnie wymowna jest
pielgrzymka skrócona, zwana
procesją. Jakże wymowne jest
to pielgrzymowanie za Jezusem
niesionym w złocistej monstran-
cji, przypominające nam wędro-
wanie do wieczności.

Nie zawsze możemy pielgrzy-
mować, ale możemy uczestni-
czyć w duchowych owocach piel-
grzymki, gdy wspieramy piel-
grzymów, podejmując ich posił-
kami lub udzielając noclegu. Ilu
to w Polsce ludzi w ten spo-
sób wspiera pielgrzymujących
w sierpniu ze wszystkich za-
kątków do Królowej Polski. Ma-
my wtedy udział w owocach ich
trudu, poświęcenia i modlitwy.
Jeśli możemy, to chętnie sami
podejmijmy trud pielgrzymi, by
zbliżyć się do Boga i dotrzeć
ostatecznie do Ziemi Obiecanej
jaką jest niebo.

ks. E. Szymański

PIELGRZYMKA PRZYMIERZA RODZIN
do Krakowa i okolic

Naszą pielgrzymkę rozpoczę-
liśmy w niedzielę 5 lipca. Wsta-
liśmy bardzo wcześnie rano, aby
zdążyć na zbiórkę o godz. 345. Po
Mszy św. wyruszyliśmy w drogę.

Pierwszym miejscem, w któ-
rym się zatrzymaliśmy, była Gór-
na Grupa. Tam powitał nas ojciec
Sławomir Bela, werbista pocho-
dzący z sąsiedniej parafii Sobo-
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Uczestnicy pielgrzymki na dziedzińcu klasztoru benedyktynów w Tyńcu.

widz, od lat związany z Trąb-
kami Wielkimi, który w naszym
sanktuarium odprawiał w czerw-
cu swoją Mszę prymicyjną. Ojciec
Sławek, jak zwykle uśmiechnię-
ty i bardzo serdeczny, oprowa-
dzał nas po obiektach postula-
tu werbistów w Górnej Grupie.
Zwiedziliśmy znajdujące się tam
muzeum ojców werbistów, w któ-
rym oglądaliśmy pamiątki przy-
wiezione z misji prowadzonych
przez werbistów w egzotycznych
krajach. Wieczorem około godz.
18 byliśmy już w Krakowie,
gdzie nocowaliśmy i skąd ro-
biliśmy wypady w różne ciekawe
miejsca.

Następnego dnia wraz z prze-
wodnikiem udaliśmy się do Ojco-
wa, gdzie podziwialiśmy piękno

przyrody Ojcowskiego Parku Na-
rodowego. Niezapomniane wra-
żenie wywarła na uczestnikach
Grota Łokietka, w której król
wraz ze swoją drużyną ukry-
wał się przez 6 tygodni przed
najeźdźcą. Obejrzeliśmy ruiny
zamku w Ojcowie i zwiedzili-
śmy zamek w Pieskowej Skale
z pięknym i zadbanym ogro-
dem. Znajdująca się niedaleko
Pustynia Błędowska przypomi-
nała wszystkim plażę w Jelitko-
wie – brakowało tylko wody.

Jednym z najważniejszych ce-
lów naszego pielgrzymowania
była Jasna Góra. Osobista mo-
dlitwa przed cudownym obra-
zem Matki Bożej Częstochow-
skiej, a potem przejście na ko-
lanach wokół ołtarza były dla
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Spotkanie z pustelnikiem w Kalwarii Zebrzydow-
skiej.

mnie wzruszającym przeżyciem.
Oczywiście całą grupą odprawili-
śmy Drogę Krzyżową na wałach
jasnogórskich, a potem obejrzeli-
śmy skarby przez wieki składane
Matce Bożej jako wota wdzięcz-
ności.

Jakież było nasze zaskocze-
nie, gdy za bramą klasztoru
benedyktynów w Tyńcu zoba-
czyliśmy znaną wszystkim z te-
lewizji postać ojca Leona, któ-
ry oprowadzał naszą grupę po
klasztorze. Ojciec Leon zadziwił

nas nie tylko swoją roz-
ległą wiedzą i iście mni-
szą pokorą, ale i humo-
rem. Wszyscy wybuchali-
śmy śmiechem, gdy opo-
wiadał dowcipy o blon-
dynkach. Głęboko w serce
zapadały jego sentencje.

Kolejnym miejscem na-
szego pielgrzymowania
była Kalwaria Zebrzydow-
ska, której dróżki Pana Je-
zusa i dróżki Maryi prze-
mierzał wielokrotnie nasz
Ojciec św. najpierw jako
dziecko – z rodzicami, po-
tem jako kapłan, biskup,
kardynał i wreszcie jako
papież podczas pielgrzym-
ki do Ojczyzny. Central-
nym miejscem Kalwarii
Zebrzydowskiej jest bazy-
lika Matki Bożej Aniel-
skiej, którą szczegóło-
wo przedstawił nam brat
z zakonu bernardynów.

W pobliżu pustelni św. Heleny
spotkaliśmy jej mieszkańca, au-
tentycznego pustelnika. Ubra-
ny był w zniszczony, pocero-
wany habit, w ręku trzymał
długi drewniany krzyż egipski
w kształcie litery tau. Zapytany
dlaczego chodzi boso, odpowie-
dział, że jest to jego wyrzeczenie
podjęte dla Pana Jezusa.

W Wadowicach, rodzinnym
mieście Jana Pawła II, modlili-
śmy się w kościele, w którym był
ochrzczony papież i do którego
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uczęszczał jako dziecko oraz mło-
dzieniec. Zwiedziliśmy też małe
muzeum, mieszczące się w domu
rodzinnym Ojca św., w którym są
zgromadzone pamiątki związane
z naszym wielkim rodakiem. Mo-
ją uwagę zwróciło szczególnie je-
go świadectwo z czasów studiów
z samymi ocenami celującymi
i tylko jedną bardzo dobrą.

W Zakopanem zatrzymali-
śmy się w najnowszym sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach. Zamysł bu-
dowy kościoła zrodził się wśród
tamtejszych parafian podczas ca-
łonocnej modlitwy za papieża
po zamachu na jego życie 13
maja 1981 r., a więc w rocz-
nicę objawień fatimskich. Świą-
tynia ta powstała zatem jako

wotum wdzięczności Matce Bo-
żej za uratowanie życia papie-
żowi. Konsekracji świątyni do-
konał z wielkim wzruszeniem
sam Ojciec św. podczas ubiegło-
rocznej pielgrzymki do Polski.
Podziwialiśmy niezwykłe piękno
tej budowli, właściwie całej wy-
rzeźbionej z drewna. Zdumiewa
kunszt i ogrom pracy włożonej
przez górali w powstanie tego
dzieła. Uwagę zwracają witraże
przedstawiające sceny i postaci
związane z objawieniami fatim-
skimi, a także scenę zamachu na
papieża. Postać Jana Pawła II
pojawia się również dwukrotnie
w stacjach drogi krzyżowej. Pa-
pież jako Szymon Cyrenejczyk
pomaga dźwigać krzyż Panu Je-

Na krakowskim rynku.
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zusowi, a także jako umiłowany
uczeń stoi pod krzyżem Zbawi-
ciela obok Matki Bożej.

Ostatni dzień naszej piel-
grzymki pozostawiliśmy na Wa-
wel – siedzibę królów polskich,
świadectwo historii i wiary na-
szych przodków. Jakże żywe są
tu słowa papieża Polaka: „Hi-
storii tego narodu nie można
zrozumieć bez Chrystusa”. Fi-
lary Kościoła i państwa pol-
skiego wzniesione są na mę-
czeństwie św. Wojciecha i św.
Stanisława. Relikwie św. bisku-
pa Stanisława umieszczone są
w centralnym miejscu katedry
wawelskiej. Obok ołtarza głów-
nego, w osobnej kaplicy, złożone
są relikwie niedawno kanoni-
zowanej św. Jadwigi królowej.
Na Wawelu znajdują się groby
królów Polski począwszy od Wła-
dysława Łokietka, wielkich bo-
haterów narodowych: Tadeusza
Kościuszki, Władysława Sikor-
skiego, Józefa Piłsudskiego oraz
najsławniejszych wieszczów na-
rodowych: Adama Mickiewicza
i Juliusza Słowackiego. W takim
miejscu nie sposób nie odczuwać
dumy z tego, że jest się Polakiem.

Dziękuję wszystkim uczest-
nikom pielgrzymki za wspólne
przeżycie wspaniałego tygodnia
w przyjaznej i życzliwej atmos-
ferze. Szczególne podziękowanie
składam organizatorom Krysty-
nie Pańków i Stanisławowi Dzie-
mińskiemu za pracę włożoną

w przygotowanie wyjazdu oraz
naszemu księdzu proboszczowi
Edwardowi Szymańskiemu za
codzienną Mszę św., modlitwę
w autokarze i duchowe prze-
wodnictwo.

Jadwiga Pianowska

Powiedzenia ojca Leona

Niektórzy mówią co wiedzą,
a trzeba wiedzieć co się mówi.

***
Trzeba długo w ciszy pracować,
żeby potem coś głośno powie-
dzieć.

***
Trzeba wiele milczeć, dużo wie-
dzieć, żeby czasem coś mądrego
powiedzieć.

***
Reguła nie tylko benedyktyń-
ska: Trzeba modlić się, pracować
i każdego człowieka szanować.

***
Diablica jest zawsze gorsza od
diabła, ale anielica jest zawsze
lepsza od anioła.

***
Prymas Wyszyński: – Czemu oj-
ciec taki chudy, przecież to urąga
Panu Bogu.

***
Kardynał Wojtyła: – Ojciec uosa-
bia definicję zakonnika, kupa ko-
ści owinięta w czarny materiał.
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Dowcipy ojca Leona

W kolejce do kina stoi 17 blondy-
nek.
– Czemu nie wchodzicie?
– Dozwolone jest od 18.

***
Blondynka wykupiła bilet dru-
giej klasy na samolot do Nowego
Jorku, po czym zajęła miejsce
w pierwszej klasie. Stewardessa
grzecznie poprosiła ją, aby prze-
siadła się na swoje miejsce. Blon-
dynka zdecydowanie odmówiła
i dalsze prośby też nie skutkowa-
ły. Druga stewardessa widząc, co
się dzieje podeszła do blondynki
i coś jej szepnęła do ucha, co
spowodowało, że ta natychmiast
wstała, po czym grzecznie zajęła
swoje miejsce w drugiej klasie.

– Coś jej powiedziała?
– Powiedziałam, że druga klasa
leci do Nowego Jorku, a pierwsza
skręca do Bostonu.

***
Blondynka jadąc samochodem
uderzyła w mur.
– Coś takiego, przecież trąbiłam.
Blondynka bezradnie patrzy na
zgnieciony przód swojego samo-
chodu. Podjeżdża druga blondyn-
ka.
– Nadmuchaj samochód przez ru-
rę wydechową, to się wyprostuje.
Podjeżdża do nich trzecia blon-
dynka.
– Co robisz? Nie widzisz, że szyba
jest wybita i powietrze ucieka.

Niezapomniane spotkanie z ojcem Leonem.
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PRYMICJE OJCA SŁAWOMIRA BELI SVD
w naszej parafii – fotoreportaż

16



Po lewej: Msza św. prymicyjna sprawowana w naszej parafii przez ojca Sławomira
Belę SVD.
Powyżej: Ojciec Sławomir udziela błogosławieństwa prymicyjnego.
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Matkę Bożą

Trąbki Wielkie – sierpień

1. Tadeusz Bębenek
2. Eugeniusz Płaza
3. Karol Kozak
4. Franciszek Dopierała
5. Henryk Błaszczyk
6. Adam Czechura
7. Mirosław Bachusz
8. Konrad Walaszewski
9. Gienadij Markow

10. Zbigniew Lorkowski
11. Mariusz Paradecki

12. Adam Bogdan
13. Marek Murawski
14. Jan Pajonkowski
15. Waldemar Świeczkowski
16. Jan Smulczyk
17. Jarosław Wawrynowicz
18. Grzegorz Klejst
19. Wiesław Rybicki
20. Krzysztof Stępień
21. Jerzy Surma
22. Stanisław Niedźwiecki

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 sierpniu
będzie w sobotę, 29 sierpnia 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. Sierpień 1998

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jacka – p. Hendrych

2. Za śp. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 700

Za śp. Józefa, Rozalię,
Franciszka z rodziny
Dończyków oraz za
śp. Witolda Piszczuka,
godz. 830

Za śp. Łucję Selka, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

3. Za śp. Elżbietę Laga
4. Za śp. Franciszkę i Jana

Selków
5. Za śp. Henryka Retzę
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Maksymiliana Kolbe –
p. Świerczek

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Marii
Goretti – ks. Szymańskiego

8. Za śp. Paulinę i Anastazego
Chillów

9. Za zmarłych z rodzin
Karassek i Elmanowskich,
godz. 700

Za śp. Jana Karnatha,
godz. 830

Za śp. Annę Sokołowską,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

10. Za śp. Danutę, Martę,
Bernarda z rodziny
Lewańczyków

11. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

12. Za śp. Tadeusza Dudek
13. Dziękczynna w 4 rocznicę

sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Jacka Brzózków

14. Za zmarłych z rodziny
Ziemann

15. Za śp. Augustynę i Józefa
Zdrojewskich i zmarłych z tej
rodziny, godz. 700

O błogosławieństwo dla
rodziny Zarzyckich, godz. 830

16. Za śp. Irenę i Kazimierza
Struckiel oraz za śp. Józefa
Garczyńskiego, godz. 700

Za śp. Brunona Senger,
godz. 830

W intencji rodziny Justyny
Kaleta, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

17. Za śp. Władysława i Zofię
Wróblewskich oraz za
zmarłych z rodziny
Piotrowskich

18. Za śp. Irenę Zalewską
19. Za śp. Eckharta, Tomasza,

Klary, Franciszka, Karola,
Cecylii z rodziny Sławińskich
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20. Dziękczynna w 15 rocznicę
sakramentu małżeństwa
Doroty i Zdzisława
Jaszewskich

21. O zdrowie dla Doroty Bąk,
z intencji Przymierza Rodzin

22. Za śp. Jerzego Czerwińskiego
23. Za śp. Jana Stępień, godz. 700

Za parafian, godz. 830

24. Za śp. Jana Stępień

25. Za śp. Bronisława i Annę
Sokołowskich oraz za
śp. Ignacego Olszewskiego

26. Za śp. Mieczysława Butę oraz
za śp. Kamilę i Jana Hościłło

27. Za śp. Zofię Gołębiewską od
jej siostry z rodziną

28. Za śp. Witolda Piszczuka
29. Dziękczynna za nawiedze-

nie rodzin w sierpniu
30. Za śp. Dorotę i Franciszka

Smugałów, godz. 700

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu:
3 sierpnia 1 rocznicę sakramentu chrztu obchodzą: Karolina
Szurgocińska, Andrzej Antoni Brembor, Piotr i Patryk Dufke,
Łukasz Jan Hennig.
30 sierpnia 1 rocznicę sakramentu chrztu obchodzą: Paweł
Franciszek i Piotr Edwin Megger.

Rocznice sakramentu małżeństwa:
2 sierpnia: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Gabrieli i Waldemara
Hennigów.
16 sierpnia: 1 rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty i Stani-
sława Bulmanów.
6 sierpnia: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Danuty i Mieczy-
sława Dajdów.
20 sierpnia: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Doroty i Andrzeja
Mauchów.
20 sierpnia: 15 rocznica sakramentu małżeństwa Doroty i Zdzisława
Jaszewskich.
11 sierpnia: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Urszuli i Henryka
Krause.

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.
Adres redakcji: „Kana”

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
83-034 Trąbki Wielkie


