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Syn marnotrawny

Pustą samotną drogą,
Z sercem ciężkim od win
I ze spuszczoną głową
Szedł marnotrawny syn.

Wróć, synu, wróć z daleka.
Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.
Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,
Jak długo jeszcze każesz czekać?

I wychodzi na drogę,
I wygląda stęskniony,
Czy nie wracasz do domu,
Tyle razy odchodzisz
I powracasz skruszony,
A On zawsze dla ciebie
ma otwarte ramiona.

Roztrwoniłeś swą miłość,
Z pustym sercem powracasz,
A On tobie przebacza,
I wychodzi naprzeciw
Ojca serce zbolałe,
Synu, wróciłeś, tak czekałem.



JAK WYKORZYSTAĆ CZAS
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Ojciec Święty bullą Incarnatio-
nis Mysterium (Tajemnica Wciele-
nia) dnia 29 listopada 1998 r. ogłosił
Wielki Jubileusz Roku 2000. Wy-
mienia w niej pewne znaki, które
winny wzbogacić przeżycie tego cza-
su. Wśród nich są:

Pielgrzymka – odzwierciedla piel-
grzymowanie nasze przez życie ziem-
skie do wieczności. Pismo św. pod-
kreśla wartość pielgrzymowania do
miejsc świętych. Do miasta, w któ-
rym przechowywana była Arka Przy-
mierza, do Betel, do Szilo, do Je-
rozolimy. Do Jerozolimy pielgrzy-
mowała również Święta Rodzina.
Wielu wiernych pogłębia swą reli-
gijność podejmując trud pielgrzymo-
wania do Ziemi Świętej, do grobu
św. Piotra w Rzymie lub sanktu-
ariów poświęconych Matce Zbawi-
ciela i Świętym. Pielgrzymka jest
symbolem wędrówki człowieka wie-
rzącego śladami Chrystusa.

Drzwi Święte – symbolizują przej-
ście z grzechu do łaski. Do takiego
przechodzenia powołany jest każdy
chrześcijanin. Jezus powiedział o so-
bie: „Ja jestem bramą” (J 10, 7).
Jezus Chrystus jest jedyną bramą
pozwalającą przejść do życia w przy-
jaźni z Bogiem.

Odpust – jest istotnym elementem
Jubileuszu – „czasu łaski od Pana”.
Objawia się w nim pełnia Bożego
miłosierdzia wyrażona w odpuszcze-
niu kary za grzechy. Przez posługę

Kościoła Bóg okazuje miłosierdzie
światu, udzielając daru zwanego od
dawna „odpustem”.

Przebaczenie – czas Jubileuszu to
też wezwanie dla Kościoła, by prosił
o przebaczenie za dawne i obecne
grzechy swoich dzieci.

Papież zachęca, by w ciągu Roku
Jubileuszowego każdy chrześcijanin
pojednał się z Bogiem w Sakramencie
Pokuty.

Wielki Jubileusz winien przyczy-
nić się do ożywienia wiary dzieci
Kościoła, do zaprzestania przemocy,
zniewolenia, wreszcie do darowania
długów. Pozwolę sobie nieco szerzej
rozważyć dwa znaki Roku Jubile-
uszowego: pielgrzymkę i odpust.

Pielgrzymka

Pielgrzymowanie jest drogą do
duchowej odnowy. W Księdze Ro-
dzaju (Rdz 12, 1– 4) Bóg rzekł do
Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi ro-
dzinnej i z domu twego ojca, do
kraju, który ci ukażę. . . Przez ciebie
będą błogosławione wszystkie ludy
ziemi. Abram udał się w drogę, jak
mu Pan rozkazał.”

Postawą, która najlepiej odpowia-
da przeżyciu jubileuszu jest postawa
pielgrzyma, który wyrusza w drogę,
aby dotrzeć do świętego miejsca, czy-
li do świętości, zarówno w sobie, jak
i w rodzinie. Pielgrzym, to człowiek,
który jest gotów otworzyć się na
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nowe doświadczenie Boga w swoim
życiu.

Szczególnymi miejscami piel-
grzymkowymi wskazanymi przez Oj-
ca Świętego są: Ziemia Święta, Rzym
oraz kościoły lokalne czyli katedry.
Nadto biskupi dziecezjalni otrzyma-
li upoważnienie, by dla ułatwienia
wiernym zyskania odpustu Roku Ju-
bileuszowego dodatkowo wyznaczyli
inne kościoły w diecezji.

W naszej archidiecezji gdańskiej
Metropolita gdański wyznaczył na-
stępujące kościoły odpustowe Roku
Jubileuszowego:
1. Bazylika Archikatedralna pw.

Świętej Trójcy w Gdańsku Oli-
wie

2. Bazylika Wniebowzięcia NMP
w Gdańsku – konkatedra

3. Gdańsk Święty Wojciech (kościół
i droga krzyżowa)

4. Trąbki Wielkie
5. Gdańsk Matemblewo
6. Kościół św. Anny w Wejherowie

(kościół i kalwaria)
7. Gdynia, Kościół N.M. Panny Kró-

lowej Polski
8. Swarzewo
Do Ziemi Świętej z okazji Roku
Jubileuszowego uda się z Polski
pielgrzymka narodowa w dniach od
14 – 21 marca, weźmie w niej udział
około 500 pielgrzymów. Spotkają się
w Betlejem, Nazarecie, na Górze
Ośmiu Błogosławieństw i w Bazylice
Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Narodowa pielgrzymka do Rzy-
mu odbędzie się w pierwszej de-
kadzie lipca. Weźmie w niej udział
około 100 tys. pielgrzymów i około
3 tys. kapłanów. Pielgrzymi wy-
ruszą kilkudziesięcioma specjalnymi
pociągami i kilkoma tysiącami auto-
karów. Koordynatorem pielgrzymki

jest ks. Tadeusz Nowak z Bielska
Białej. Współorganizatorami są wy-
znaczeni w każdej diecezji kapłani.

Pielgrzymi spotkają się z Ojcem
Świętym w dniu 6 lipca na Placu
św. Piotra podczas specjalnej au-
diencji dla Polaków. W tym samym
dniu o godz. 18.00 wezmą udział
we Mszy św. odprawionej z udziałem
Ojca Świętego na Placu św. Piotra.
W dniu 7 lipca pielgrzymi zgromadzą
się w pozostałych bazylikach odpu-
stowych na Mszach św. odpustowych
pod przewodnictwem księży kardy-
nałów Józefa Glempa, Franciszka
Macharskiego i Henryka Gulbinowi-
cza. Wieczorem tego dnia pielgrzymi
wezmą udział w Misterium Krzyża
w Koloseum.

Odpust

Podstawą praktyki zyskiwania
odpustów jest konstytucja apostol-
ska Pawła VI Indulgentiarum do-

ctrina (21.01.1967 r). Wprowadziła
ona podział odpustów na cząstkowe
i zupełne. Uwzględniając te przepi-
sy Penitencjaria Apostolska wydaje
co pewien czas wykaz udzielonych
przez Stolicę Apostolską odpustów.
Najnowszy wykaz ukazał się 16 lipca
1999 r.

Na temat odpustów pisałem w po-
przednich numerach „Kany”. Przy-
pomnijmy, w związku z Rokiem Ju-
bileuszowym, że odpust jest to da-
rowanie kary za grzechy wyznane
i przebaczone nam w sakramencie
pokuty. Odpust jest cząstkowy, gdy
mamy darowane części kary za grze-
chy, a zupełny, gdy darowana jest
cała kara. Odpust można uzyskać
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dla siebie lub dla zmarłych poprzez
wstawiennictwo.

Aby zyskać odpust cząstkowy lub
zupełny trzeba być w stanie łaski
uświęcającej, mieć intencję jego zy-
skania i wypełnić przepisane warun-
ki. By zyskać odpust zupełny trzeba
nadto wykluczyć przywiązanie do
grzechu, nawet lekkiego.

Warunki związane z uzyskaniem
odpustu zupełnego:
1. Spowiedź św. (może być wcześniej

odprawiona);
2. Przyjęcie Komunii św. w dniu,

w którym pragniemy zyskać od-
pust zupełny;

3. Odmówienie modlitw „Ojcze
nasz”, „Wierzę w Boga” (mo-
że być w dłuższej lub krótszej
formule), „Zdrowaś Maryjo” lub
innej modlitwy na intencję Ojca

św. (to znaczy w tych intencjach,
w których modli się papież);

4. Wykluczenie przywiązania do ja-
kiegokolwiek grzechu; nie mamy
pewności, czy taki stan woli osią-
gamy, a jest on konieczny do
uzyskania odpustu zupełnego.

Odpust zupełny możemy uzyskać tyl-
ko raz dziennie, natomiast odpusty
cząstkowe możemy kumulować.

W Roku Jubileuszowym do zy-
skania odpustu zupełnego wyma-
gana jest pielgrzymka do miejsca
wyznaczonego przez papieża lub bi-
skupa i wzięcia tam udziału w nabo-
żeństwie lub we Mszy św. Pozostałe
warunki wypełniamy w tymże miej-
scu odpustowym.

ks. E. Szymański

KALENDARZ LITURGICZNY
Marzec 2000

5 marca: 9 Niedziela zwykła

Jezus jest panem szabatu. Ucze-
ni w Piśmie i faryzeusze święto-
wanie szabatu otoczyli drobiazgo-
wymi przepisami. Do nich zalicza
się określenie „droga szabatowa” –
Izraelita w dniu szabatu nie mógł
pójść dalej niż 999 metrów, by nie
naruszyć świętowania. Pan Jezus,
przez uzdrowienie w dniu szabatu
człowieka z uschniętą ręką, naraził
się faryzeuszom, podobnie jak Jego
uczniowie przez zrywanie kłosów.
Za to postępowanie faryzeusze wy-
dali werdykt: „Winien jest śmierci”.

Trudno było przekonać gubiących
się w gąszczu przepisów faryzeuszy,
że szabat jest dla człowieka. Tak-
że dzisiaj wielu chrześcijan narusza
świętowanie niedzieli w imię pseu-
dowartości. Dla wielu „letnich” ka-
tolików większą wartość ma sport,
turystyka, praca niż dostosowanie
się do Bożego przykazania: „Pamię-
taj, abyś dzień święty święcił.”

12 marca: 1 Niedziela
Wielkiego Postu

Jezus na ziemi był we wszystkim
podobny do nas – oprócz grzechu.
Na pustyni doświadczył też pokusy
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szatana. Szatan, który kusił Jezu-
sa na pustyni został przez Niego
pokonany. Nie ustała jednak wal-
ka ze złem. W zwycięstwie Jezusa
– drugiego Adama – tkwi zalążek
naszego zwycięstwa nad grzechem.
Dlatego czas Wielkiego Postu jest
wezwaniem do wiary, do pokuty
i do nawrócenia, czyli do zerwa-
nia z grzechem. Dewizą Wielkiego
Postu są słowa: „Czas się wypeł-
nił. . . Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię.”

19 marca: 2 Niedziela
Wielkiego Postu

Przemienienie się Pana Jezusa na
Górze Tabor było następstwem
wcześniejszej zapowiedzi męki. By
przekonać Apostołów, kim On wła-
ściwie jest, zabrał ich ze sobą na
górę i ukazał im Swoje Bóstwo. Po-
dobnie jak przy chrzcie w Jordanie,
tak i teraz Bóg Ojciec potwierdza, że
Jezus jest „umiłowanym Synem”.

Apostołowie przekonali się, że
Jezus jest większy niż Mojżesz czy
Eliasz. Jest On zapowiedzianym
przez Mojżesza i proroków Mesja-
szem. Kim rzeczywiście jest Jezus
dowiedzą się Apostołowie po Jego
zmartwychwstaniu i będą o Nim
dawać świadectwo, aż do przelania
krwi męczeńskiej. W czasie Mszy
św. jesteśmy świadkami przemie-
nienia białego chleba w Jego Ciało.
A przyjmując Go pod eucharystycz-
nymi postaciami sami stajemy się
do Niego podobni.

26 marca: 3 Niedziela
Wielkiego Postu

Jezus kocha świątynię jerozolimską.
Nazywa ją „domem Ojca”, dlatego

nie może się zgodzić, by ją bezcześci-
li bankierzy, handlarze i kupcy. Jego
gniew jest wyrazem żarliwej miłości
do Ojca. Zapytany, kim On wła-
ściwie jest, delikatnie wskazuje na
swoją przyszłą mękę i zmartwych-
wstanie. Jego Ciało jest prawdziwą
świątynią, w której Ojciec zamiesz-
kał na zawsze. Zniszczone ludzki-
mi rękami w trzech dniach będzie
odbudowane – zmartwychwstanie.
Świątynia jerozolimska była tylko
symbolem żywej świątyni, którą jest
Jezus Chrystus. I my na spotkanie
z Nim gromadzimy się w świątyni.
Czy ją szanujemy? Jak się zachowu-
jemy? W niej mieszka Bóg ukryty
pod postacią chleba.

Święta i wydarzenia

Uwaga:

Od soboty, 26 lutego rozpoczyna się
9-tygodniowa Nowenna dla dzieci
pierwszokomunijnych z rodzicami
oraz dla uczniów klas ósmych przy-
gotowujących się do sakramentu
bierzmowania.

2 marca – pierwszy czwartek
miesiąca

Niech do spowiedzi przyjdą zwłasz-
cza te dzieci miejscowe, które od
początku roku szkolnego nie prze-
rwały comiesięcznej spowiedzi świę-
tej pierwszopiątkowej.

3 marca – pierwszy piątek
miesiąca

Spowiedź św. dzieci zamiejscowych;
po niej Msza św.; autokar odwiezie
dzieci do wiosek (spowiedź głównie
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dla tych dzieci, które kontynuują
pierwsze piątki miesiąca – w sobotę
11 marca będzie dzień spowiedzi
świętej rekolekcyjnej dla wszystkich
parafian).

4 marca: św. Kazimierza
Królewicza, patrona młodzieży
– święto

8 marca: Środa Popielcowa,
początek rekolekcji świętych

W Środę Popielcową w naszej parafii
rozpoczną się wielkopostne rekolek-
cje święte. Rekolekcje będzie prowa-
dził Ojciec Sławomir Bela ze zgro-
madzenia księży werbistów, znany
wielu parafianom. Dzień spowiedzi
świętej – sobota 11 marca.

20 marca: uroczystość św.
Józefa Oblubieńca NMP,
Patrona Kościoła
Powszechnego

Z racji niedzieli obchód świąteczny
przeniesiony jest z 19 marca na

20 marca. Uroczystość św. Józefa
należy do 10 świąt obchodzonych
w Kościele katolickim.

25 marca: uroczystość
Zwiastowania Pańskiego

W tym dniu wspominany rów-
nież rocznicę reorganizacji polskich
diecezji i ustanowienie Metropolii
Gdańskiej.

Wielki Post

� Droga Krzyżowa w każdy piątek;
dla dzieci szkół podstawowych
i gimnazjum o godz. 15.00, a dla
dorosłych o 17.00;

� Gorzkie Żale w każdą niedzielę
o 16.30.

Za udział w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy
zyskać odpust zupełny (trzeba być
w stanie łaski uświęcającej i odmó-
wić przepisane modlitwy).

ks. E. Szymański

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od Środy Popielcowej – 8 marca

do I Niedzieli Wielkiego Postu – 12 marca

Środa Popielcowa

Na wszystkich Mszach św. – posypanie głów popiołem

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich

10.00 Nauka dla dzieci klas 0 – IV; Msza św. z homilią; po Mszy św. nauka
dla uczniów klas V – VIII i gimnazjum

11.30 Rekolekcje dla nauczycieli

12.00 Msza św. w Czerniewie w szkole z nauką dla wszystkich
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15.00 Msza św. w Ełganowie w świetlicy dla starszych
17.30 Droga Krzyżowa w intencji rekolekcji św.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Czwartek 9 marca

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Nauka dla dzieci klas 0 – IV;; Msza św. z homilią; po Mszy św. nauka

dla uczniów klas V – VIII i gimnazjum
11.30 Rekolekcje dla nauczycieli
12.30 Msza św. w Czerniewie w szkole; nauka dla uczniów klas V – VIII

i gimnazjum
17.30 Różaniec w intencji dobrej spowiedzi św.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka stanowa dla kobiet

Piątek 10 marca

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Nauka dla dzieci klas 0 – IV; Msza św. z homilią; po Mszy św. nauka

dla uczniów klas V – VIII i gimnazjum
11.30 Rekolekcje dla nauczycieli
12.30 Spowiedź św. dzieci w Czerniewie w szkole; Msza św. z nauką
15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci
16.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

Sobota 11 marca

8.30 Rozpoczęcie dnia spowiedzi św.
9.30 Msza św. z nauką dla wszystkich

11.00 Spowiedź św. uczniów klas III – VIII i gimnazjum
11.30 Msza św. dla uczniów wszystkich klas
14.30 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych
17.30 Nowenna
18.00 Msza św. z homilią
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży; także w niedzielę po 2. Mszy św.

Zakończenie rekolekcji w niedzielę podczas Mszy św; ofiary na tacę
przeznaczone będą na potrzeby zgromadzenia księży werbistów.
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO
na Światowy Dzień Chorych

W dwóch poprzednich nume-
rach „Kany” streściliśmy list Ojca
Świętego do ludzi starych. Ojciec
Święty, sam będąc w podeszłych
latach, pięknie napisał o walo-
rach i doświadczeniach tego etapu
życia.

Obecnie w streszczeniu podam
myśli zawarte w liście Ojca Święte-
go skierowanym do chorych, z któ-
rymi także Papież się utożsamia.

Wiele próśb kierowali bisku-
pi i ludzie Kościoła do Stolicy
Apostolskiej, by Papież ustanowił
jeden dzień w roku dla chorych
i opiekujących się chorymi. Oj-
ciec Święty odpowiedział na te
prośby w liście do przewodniczą-
cego Papieskiej Rady Duszpaster-
stwa Pracowników Służby Zdro-
wia kardynała Fiorenzo Angeli-
niego z dnia 13 maja 1992 r. usta-
nawiając Światowy Dzień Chorego
i wyznaczając jego obchód na 11
lutego.

Zauważmy, że obie te daty – 13
maja i 11 lutego upamiętniają waż-
ne wydarzenia w dziejach Kościoła
katolickiego. 13 maja jest wspo-
mnieniem pierwszego objawienia
maryjnego w Fatimie w 1917 r.
i zarazem zamachu na życie Oj-
ca Świętego w 1981 r. 11 lute-
go jest wspomnieniem pierwszego
z piętnastu objawień Matki Bożej

Bernadecie Soubirous w Lourdes
w 1858 r. Tak więc w obu tych wy-
darzeniach duchowym natchnie-
niem chorych i ich opiekunów jest
Matka Najświętsza. Główne ob-
chody Dnia Chorego odbywają się
w wyznaczonych przez Papieża
najbardziej popularnych sanktu-
ariach świata. Obchodzono już ten
dzień w Lourdes, Częstochowie,
Harissie (Liban), a w bieżącym
roku w Rzymie pod przewodnic-
twem Ojca Świętego.

Co roku Papież kieruje list
do chorych. W tym roku Ojciec
Święty mówi o cierpieniu, którym
przesiąknięty był mijający wiek
oraz o postępie medycyny w za-
kresie niesienia ulgi cierpiącym
i o rodzącym się wolontariacie
opiekującym się chorymi.

Dzisiejsza medycyna służy
przedłużaniu życia i łagodzeniu
cierpienia i bólu. Z drugiej stro-
ny, stulecie które mija, było rzeką
cierpień. Na nie składa się ułom-
ność naszej natury jako następ-
stwo grzechu pierworodnego oraz
liczne ogniska wojen, z którymi
wiąże się śmierć bliskich, cierpie-
nie uchodźców, ubóstwo i niedo-
żywienie, kalectwo. Nie można tu
pominąć nasilającej się fali prze-
stępstw oraz chorób takich jak
AIDS czy narkomanii. Wiele cier-
pień przynoszą katastrofy i klę-
ski żywiołowe. Dla ludzi chorych
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i starych niebezpieczna jest pro-
pozycja eutanazji, czyli skrócenia
życia ludziom nieproduktywnym.
Dochodzi do tego morze cierpienia
fizycznego i cierpienie duchowe
wynikające z postępującego kry-
zysu wiary.

Kościół nie jest obojętny na
cierpienie swoich dzieci. Niesie
cierpiącym pomoc przez zakła-
danie szpitali, przytułków, nocle-
gowni. Powstają zakony, których
posłannictwem jest posługa cho-
rym (bracia szpitalni), powiększa
się wolontariat, który spieszy z po-
sługą chorym. Obserwuje się też
wysiłki medycyny zmierzające do
przedłużenia życia, ale idą one
niekiedy w złym kierunku, zmie-
rzającym do zabijania poczętego
życia i przyspieszenia śmierci lu-
dzi starych. Życie i zdrowie są
darem Boga i trzeba o nie dbać
dla dobra siebie i bliźnich.

Przepiękna jest przypowieść
ewangeliczna o dobrym Sama-
rytaninie, który zaopiekował się
chorym, pobitym człowiekiem.
Z tym Samarytaninem utożsamia
się sam Chrystus. To On mówi
o sobie: „byłem chory, a nawiedzi-
liście mnie. . . cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych braci moich,
mnieście uczynili” (Kazanie na
Górze).

Boski Samarytanin, Jezus
Chrystus nieustannie pochyla się
nad ludzkim cierpieniem ciele-
snym i duchowym, w Eucharystii
oraz sakramencie chorych nie-
sie ulgę i pociechę cierpiącym.

Potrzeba zatem rozbudzać wraż-
liwość na cierpienie. Pan Jezus
wzruszał się nad cierpieniem ludz-
kim, dlatego nie ograniczył swo-
jego posłannictwa do nauczania,
ale leczył, pocieszał, wypędzał złe
duchy. Pocieszył wdowę, wskrze-
szając jej syna, pocieszył również
Jaira, wskrzeszając jego córkę, itp.
Dzień Chorego to też wdzięczna
pamięć okazana Służbie Zdrowia,
powołanej, by stać na straży ludz-
kiego zdrowia i życia. Niebagatel-
na też rola przypada domownikom
i bliskim człowieka chorego. Ich
posługa, a nawet zwykła obecność
przy ciężko chorym, jest wielkim
wsparciem dla niego w godzinie
próby.

Papież zachęca, by Kościoły
chrześcijańskie zjednoczyły swe
wysiłki w służbie chorym, nie-
zależnie od ich wyznania.

Maryi, przeszytej mieczem bo-
leści, stojącej pod krzyżem Syna
na Golgocie, którą w litanii na-
zywamy Uzdrowieniem Chorych,
Papież poleca wszystkich chorych,
by była dla nich natchnieniem
i macierzyńską dłonią prowadziła
chorych i ich opiekunów do do-
mu Ojca wszelkiego miłosierdzia.
Niech Ona rozbudzi w świecie
nową wiarę w uzdrawiającą moc
miłości i zgromadzi „wszystkich
pod swoim płaszczem, niczym za-
gubione dzieci”.

ks. E. Szymański
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KOŚCIÓŁ KATOLICKI W LICZBACH

Pod koniec 1999 r. Kościół kato-
licki na świecie liczył ponad 1 mi-
liard wiernych, wykazując pod tym
względem stały wzrost od wielu lat.

Z Urzędu Statystycznego Ko-
ścioła wynika, że pod koniec 1997
roku było na świecie 404.208 księży
diecezjalnych i zakonnych. Wzrosła
liczba kapłanów w Afryce, z 17 ty-
sięcy w 1978 r. do 25 tysięcy w 1997
r.; podobnie w Azji w tym przedziale
czasowym wzrosła liczba kapłanów
z 27 tysięcy do 40 tysięcy. Spadek
ilości kapłanów w tym okresie za-
notowano największy w Europie –
z 250 tysięcy do 213 tysięcy. W tym
samym czasie wzrosła liczba powo-
łań na Białorusi o 586 %, w Polsce
o 36 %, na Ukrainie o 120 %.

W 1978 r. na świecie było 3714
biskupów, a w 1999 r. było ich
4420. Papież Jan Paweł II miano-
wał 2061 biskupów, to znaczy pra-
wie połowę obecnego Episkopatu
Kościoła Powszechnego. Najwięcej
biskupów jest we Włoszech – 501.
Papież Jan Paweł II powołał naj-
większą w dziejach Kościoła liczbę
kardynałów. Na 7 konsystorzach
mianował ich 157. 60 narodów ma
swoich przedstawicieli w kolegium
kardynalskim. Obecnie tylko jedną
kongregacją kieruje kardynał wło-
ski. Pozostałe są kierowane przez
kardynałów innych narodowości.

ks. E. Szymański

Sakrament chorych

Sens tego sakramentu przypo-
mniał ponownie Sobór Watykań-
ski II: „Przez święte namaszczenie
i modlitwę kapłana, cały Kościół po-
leca chorych cierpiącemu Panu, aby
ich podźwignął i zbawił.” Namasz-
czenie chorych jest jednym z nie-
docenianych sakramentów. Długo
łączono jego udzielanie ze śmiercią
chorego. Tymczasem, razem z sa-
kramentem Pokuty, należy on do
sakramentów uzdrowienia. Udzie-
la się go przez namaszczenie ciała
i dłoni olejem z oliwek, poświę-
conym przez biskupa w Wielki
Czwartek.

Pierwszym, często doświadcza-
nym, skutkiem namaszczenia jest
widoczna i odczuwalna popra-
wa zdrowia. Drugim, oczyszcze-
nie z grzechów. Gdy człowiek nie
może się wyspowiadać, to wtedy
sakrament chorych gładzi grzechy.
Oznacza to, że może być udzielo-
ny i człowiekowi w stanie grzechu
ciężkiego, podobnie jak sakrament
pokuty.

Głównym celem sakramentu
chorych jest pomoc do wykorzysta-
nia czasu cierpienia i zrozumienia
sensu cierpienia. Chory odkrywa,
że przez cierpienie upodabnia się
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do cierpiącego Chrystusa i jedno-
czy się z Nim dla zbawienia siebie
i świata. Przyjmować go może chory
przed operacją, w ciężkiej chorobie,
a także człowiek w podeszłym wie-
ku. Osoby starsze mogą go przyj-
mować raz w roku, np. w Dzień
Chorego.

W rzeczywistości sakramentem
konających jest Komunia św. Jeśli
chory może spotkać się z Chrystu-
sem w Eucharystii, to jest przygoto-
wany do spotkania z Nim w wiecz-
ności.

ks. E. Szymański

I ZAPROWADZIŁ ICH NA GÓRĘ

Ojciec uczynił widoczny znak
chwały jaką otaczał Jezusa, będą-
cy jednocześnie dla Jego uczniów
próbą wiary i miłości. Jezus wziął
ze sobą trzech uczniów, oddalając
się wraz z nimi w miejsce od-
osobnienia. Tam dokonał się cud
Przemienienia. Twarz Jezusa zaja-
śniała jak słońce, a odzienie sta-
ło się białe jak światło. Ukazał
się obłok świetlany osłaniający Ich,
a z obłoku odezwał się głos: „To jest
mój Syn umiłowany. . .” Uczniowie
wylęknieni upadli na twarz, jednak
Jezus dotknął ich mówiąc: „Nie
lękajcie się”, równocześnie przeka-
zując – nie opowiadajcie nikomu
o tym widzeniu. A więc wydarzenie
cudowne i niepowtarzalne, które
należało zachować w tajemnicy do
czasu, gdy będzie ogłoszone z mocą
całemu światu.

Jakże szczęśliwi byli Ci, którzy
doświadczyli tej dyskretnej i ta-
jemniczej obecności samego Boga
Ojca.

Również wymowne jest spotka-
nie Jezusa z Samarytanką przy

studni: „Daj mi pić”. Ówczesne
skłócenie Samarytan z Żydami po-
wodowało, że prośba Jezusa wywo-
łała u kobiety konsternację: „Jak-
że ja mogę służyć swemu wrogo-
wi?” Odpowiedź Jezusa: „O gdybyś
uznała Dar Boży i wiedziała kim
jestem” oraz „nadchodzi godzina,
gdy będziecie oddawali cześć Oj-
cu w Duchu i Prawdzie” rozwiała
wszelkie jej wątpliwości i skru-
szyła opór. Samarytanka uwierzyła
w Niego. Na jej prośby Jezus po-
został tam jeszcze dwa dni głosząc
Królestwo Boże. Dzięki temu uwie-
rzyło wielu Samarytan.

Nawrócenie to czas łaski spotka-
nia, odnowienia osobistego, tajem-
niczego i dyskretnego dotknięcia.
„Nie lękaj się, przychodzę do Cie-
bie. . .” Czy uwierzyłaś, czy masz
odwagę, czy nie lękasz się? Czy
pragniesz i łakniesz łaski zbawie-
nia, która w każdej chwili może
być Ci dana?

Halina Kanka
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1000 LAT TEMU W GNIEŹNIE

W najbliższym czasie w Gnieź-
nie nastąpi spotkanie prezydentów
Polski, Niemiec, Czech, Słowacji
i Węgier. Ma to być nawiązanie
do wydarzeń sprzed 1000 lat, kie-
dy w pierwszej historycznej stolicy
Polski Bolesław Chrobry przyjmo-
wał cesarza Ottona III.

Był on trzecim z kolei władcą
„Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego”, utworzone-
go przez jego dziadka Ottona I
w 962 roku. Ten niezwykły cesarz,
który bardziej starał się być Rzymia-
ninem niż Niemcem, jest postacią
niezwykłą, jak na ówczesne cza-
sy. Zamierzał odbudować cesarstwo
rzymskie, gdzie spoiwem ludów by-
łaby wiara chrześcijańska.

Cesarzem zostaje w 996 roku
jako Otton III w wieku zaled-
wie 16 lat, od tego czasu idea
renovatio imperii romani (odnowie-
nia cesarstwa rzymskiego) staje się
głównym celem jego działań. Zna-
na jest powszechnie ilustracja, na
której Otton III przyjmuje hołd od
czterech kobiet, które symbolizują
cztery części ówczesnej Europy –
Italię, Germanię, Galię i Słowiańsz-
czyznę. Nie trudno się domyśleć, że
chodzi tutaj o cztery części Euro-
py: państwa włoskie (Italia), Rzeszę
Niemiecką (Germania), królestwo
Francji (Galia) i państwa słowiań-
skie (Słowiańszczyzna). Papieżem,
który sprzyjał tym planom był Syl-
wester II (Gerbert z Aurillace).
Człowiek tak sprawiedliwy i uczo-
ny, że niektórym z ówczesnych jego

wiedza zdawała się być zjawiskiem
nadludzkim.

Wiemy, że biskup Wojciech po po-
bycie w kwietniu 997 roku w Gdań-
sku, gdzie jak pisał kronikarz
„chrzcił wielkie tłumy ludzi” udaje
się do Prus, aby tam ponieść mę-
czeńską śmierć. Dzięki staraniom
Ottona III i Bolesława Chrobre-
go, Sylwester II ogłasza Wojciecha
świętym w 999 roku. W tym sa-
mym roku, papież na mocy bulli,
ustanawia arcybiskupem gnieźnień-
skim brata św. Wojciecha, Gauden-
tego. Tworzy również trzy nowe
biskupstwa w Krakowie, Wrocła-
wiu i Kołobrzegu. Zatwierdzeniem
tych niezwykłych decyzji miała być
pielgrzymka cesarza Ottona III do
grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.

Niemiecki kronikarz Thietmar
pisał, że cesarz wyruszył do Gnie-
zna po czwartym lutego 1000 roku
z Italii przez Ratyzbonę. Świta ce-
sarska liczyła wielu dostojników,
wśród nich byli również kardynało-
wie. Przypuszcza się, że świta cesar-
ska liczyła około 100 osób. Ostatnią
część drogi cesarz pielgrzym miał
przebyć boso, po dywanie, który
rozwinął w Gnieźnie do grobu mę-
czennika Bolesław Chrobry. Cesarz
miał modlić się tu długo i żarliwie.
Najbardziej niezwykłe były dla nas
wydarzenia, które tak opisał Gall
Anonim: „Zważywszy jego chwa-
łę, potęgę i bogactwo (Bolesława
Chrobrego), cesarz rzymski zawołał
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Cesarz Otton III na tronie oraz
personifikacje ziem (od lewej –
Słowiańszczyzna, Italia, Germa-
nia, i Galia) składają hołd cesa-
rzowi. Miniatura z Ewangeliarza
Ottona III.
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w podziwie: «Na koronę mego cesar-
stwa! To, co widzę, większe jest, niż
wieść głosiła. . . Nie godzi się takiego
i tak wielkiego męża, jakby jedne-
go spośród dostojników, księciem
nazywać lub hrabią, lecz [wypada]
chlubnie wynieść go na tron królew-
ski i uwieńczyć koroną». A zdjąwszy
z głowy swój diadem cesarski, włożył
go na głowę Bolesława na [zadatek]
przymierza i przyjaźni i za chorą-
giew tryumfalną dał mu w darze
gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz
z włócznią św. Maurycego, w za-
mian, za co Bolesław ofiarował mu
ramię św. Wojciecha. I tak wielką
owego dnia złączyli się miłością, że
cesarz mianował go bratem i współ-
pracownikiem cesarstwa i nazwał
go przyjacielem i sprzymierzeńcem
narodu rzymskiego”.

Wyjaśnić należy, że Chrobry
otrzymał kopię włóczni św. Mau-
rycego. Oryginał Świętej Włóczni
Cesarskiej przechowywany jest dzi-
siaj w Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu. Wiemy, że oryginał
włóczni i jej kopie odgrywały ważną
rolę w ceremoniach koronacyjnych
w XI wieku w Europie. Włócz-
nia, która dziś przechowywana jest
w skarbcu katedralnym na Wawe-
lu, została wykonana na krótko
przed zjazdem gnieźnieńskim, od-
dając zasadnicze elementy niemiec-
kiego oryginału. Włócznia, św. Mau-
rycego należała do najcenniejszych
relikwii cesarstwa. Noszono ją przed
władcami i za panowania Ottona III
stała się najważniejszym znakiem
cesarskiego majestatu władców nie-
mieckich.

Chrobry po skończonej wizycie
osobiście odprowadza cesarza do

Magdeburga, a może nawet dalej
do Akwizgranu. Tam cesarz otwie-
ra w nocy grób Karola Wielkie-
go, króla Franków, który w roku
800 odnowił ideę cesarstwa rzym-
skiego poprzez ceremonię koronacji
w Rzymie. Zwłoki Karola Wielkiego
spoczywały na tronie w postawie
siedzącej. Otton III zdjął z nich zło-
ty krzyż i strzępy szat. Następnie
udał się w drogę powrotną do Italii.

Niestety, dwa lata po tych wy-
darzeniach, w roku 1002 umiera
Otton III, mając zaledwie 22 la-
ta. Bolesław Chrobry będzie musiał
toczyć wojny z jego następcą Hen-
rykiem II do 1018 roku. Koronacja
Bolesława Chrobrego na króla Pol-
ski, będzie miała miejsce dopiero po
25 latach od spotkania z przyjaznym
nam Ottonem III.

Koronacje pierwszych Piastów,
będą odbywać się w Gnieźnie przed
trumną św. Wojciecha. Zwyczaj ten
zmieni dopiero Władysław Łokie-
tek. Niezwykłe wydarzenia sprzed
1000 lat możemy zrozumieć i ocenić
znając zamiary najwybitniejszych
postaci tamtych lat. Był to początek
niezwykłych dziejów polskiego pań-
stwa i kościoła. Kościół na ziemiach
polskich stawał się odtąd równo-
rzędnym partnerem organizacji ko-
ścielnych ówczesnych państw eu-
ropejskich. To, co wydarzyło się
1000 lat temu w Gnieźnie, by-
ło dziełem czterech wielkich ludzi
tamtego czasu: cesarza Ottona III,
papieża Sylwestra II, św. Wojciecha
i Bolesława Chrobrego.

Mariusz Paradecki
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WIADOMOŚCI GMINNE

FERIE 2000

Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich w okresie ferii odwie-
dzali codziennie jedną ze szkół na
terenie naszej gminy. Instruktorzy
Tomasz Kempa i Andrzej Gralla
wspólnie z dyżurującymi nauczy-
cielami przeprowadzali rozgrywki
sportowe wśród dzieci.

Startowały one w takich konku-
rencjach jak: strzelanie z pistoletu

pneumatycznego, rzut lotką do tar-
czy oraz zbijanie bardzo ciężką, dla
niektórych, kulą prawdziwych krę-
gli. Konkurencje te cieszyły się du-
żą popularnością i wzbudzały sporo
emocji, szczególnie strzelanie z pi-
stoletu pneumatycznego. Najlepsi
zawodnicy w poszczególnych kate-
goriach otrzymali nagrody rzeczo-
we w postaci kalkulatorów i kaset
video, ufundowanych przez panią
dyrektor GOKSiR Lidię Orzechow-
ską.

Wielką atrakcją dla chłopców było strzelanie z pistoletu pneumatycznego.
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Dużą popularnością cieszyło się zbijanie prawdziwych kręgli.

Kula do zbijania kręgli była naprawdę ciężka.
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II PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
GMINY TRĄBKI WIELKIE

Jedną z atrakcji w okresie fe-
rii, którą mogli obejrzeć mieszkańcy
Trąbek Wielkich był zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
II Przegląd Zespołów Kolędniczych
Gminy Trąbki Wielkie. Przegląd ten
odbył się w sali GOKSiR-u w dniu
9 lutego br. Regulamin konkursu był
rozesłany do wszystkich szkół naszej
gminy i do grup teatralnych dzia-
łających przy kościołach najbliższych
parafii.

Do przeglądu zgłosiła się Szko-
ła Podstawowa w Czerniewie, grupa
teatralna z Warcza pod kierunkiem
Krzysztofa Klepacza działająca przy
Stowarzyszeniu „POMORANIA” oraz
grupa teatralna prowadzona przez
Ewę Kruglik i jej córkę z Jagatowa ze
Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”
istniejącego przy kościele w Kłodawie.

Zespoły oceniało jury przeglądu
w osobach pań: Gerdy Skibowskiej,
Ewy Kowalkowskiej – nauczycielki ję-
zyka polskiego z SP Żelisławki oraz
Małgorzaty Bałabuch – opiekunki
i kierowniczki świetlicy dla dzieci
z porażeniem mózgowym z Pruszcza
Gdańskiego,

Wszystkie trzy grupy w ocenie jury
prezentowały bardzo wysoki poziom
artystyczny. Na twarzach dzieci było
widać ogromną tremę. Młodzi artyści
występowali w przygotowanych przez
siebie pięknych strojach. Choć nagro-
dy były niewielkie (I miejsce 300 zł),
atmosfera w chwili ogłaszania wyni-
ków przez przewodniczącą jury panią
Małgosię sięgnęła zenitu.

I miejsce zdobyła grupa teatralna
z Warcza, II miejsce (nagroda 200 zło-
tych) zajęła grupa teatralna z parafii
Kładawa, III miejsce (100 złotych) za-
jęła Szkoła Podstawowa z Czerniewa.

Po występach artystycznych i ogło-
szeniu wyników, wszyscy uczestnicy
przeglądu zasiedli przy stole posilając
się smaczną zupą.

Komisja przeglądu miała niezwykle ciężkie zadanie.
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Zespół teatralny reprezentujący szkołę z Czerniewa wraz z opiekunkami.

Jasełka w interpretacji zespołu z Czerniewa.
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Grupa teatralna z Warcza pod kierunkiem Krzysztofa Klepacza.

Zdobywca II nagrody, zespół z Warcza podczas występu.
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Grupa teatralna ze Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” z Kłodawy.

Zwycięski popis zespołu z Kłodawy.
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***
W ostatnim okresie Zarząd Gminy

Trąbki wielkie skupił się na wpro-
wadzaniu reformy oświaty w naszej
gminie. Odbyło się szereg spotkań
z mieszkańcami gminy, a zwłaszcza
w tych wsiach, gdzie szkoły mają ulec
likwidacji lub przekształceniu.

***
6 marca (poniedziałek) o godzinie

14.00 odbędzie się oficjalne otwar-
cie nowo budowanej hali sportowej.
Na tę uroczystość zaproszono wiele
znanych osobistości m.in. Marszałka
Sejmu Macieja Płażyńskiego, Ministra
Oświaty Mirosława Handke, wielu po-
lityków i przedstawicieli środowiska
sportowego. Poświęcenia hali doko-
na Arcybiskup Metropolita Gdański
Tadeusz Gocłowski.

Nie ustalono jeszcze, pod jakim
szyldem będzie funkcjonowała ha-
la. Mówi się o powołaniu Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

***
W dniu 26 stycznia 2000 r. 90 uro-

dziny obchodziła pani Helena Roda
z Czerńca. Jubilatkę odwiedzili z tej
okazji przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy oraz liczna rodzi-
na. Pani Helena wychowała 5 dzieci,
doczekała się 23 wnuków oraz 53
prawnuków.

Kolejny jubileusz odbył się 7 lutego
2000 r. Swoje 91 urodziny obchodziła
pani Małgorzata Cylke z Kleszcze-
wa. Jubilatkę odwiedził wójt gminy,
pracownik socjalny GOPS-u oraz soł-
tys. Pani Małgorzata wychowała 3
córki, doczekała się 9 wnuków, 15
prawnuków oraz 2 praprawnuków.

Do najserdeczniejszych życzeń
wszelkiej pomyślności dla dostojnych
Jubilatek dołącza się redakcja „Ka-
ny”.

Andrzej Gralla

Dostojna Jubilatka Pani pani Małgorzata Cylke z Kleszczewa w otoczeniu
urodzinowych gości i rodziny.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do kolejnej krzyżowki. Rozwiązania z kupo-
nem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 19
marca).

Litery w oznaczonych polach, odpowiednio uporządkowane, utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.

Życzymy dobrej zabawy.

POZIOMO: 1. Środa rozpoczynająca Wielki Post. 2. Pracuje w kuźni.
3. Ciasto z twarogu. 4. Z niego wydobywa się dym.
PIONOWO: 1. Mały pająk. 2. Zachęta do grzechu. 3. Imię księdza
proboszcza. 4. Był nim Mateusz zanim został Apostołem. 5. Jeden ze
zmysłów.

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
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INTENCJE MSZY ŚW. Marzec 2000

1. Za śp. Matyldę i Wiktora
Orlikowskich

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży
św. Maksymiliana Kolbe –
p. Świerczek

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Marii
Goretti – księdza

4. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Jacka – p. Lubeckiej

Za śp. Kazimierza Dubiellę
oraz za zmarłych z rodziny
Józefiaków

5. Za parafian, godz. 700

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 830

Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Jagłę,
godz. 1700

6. Za śp. Martę Piszczuk

7. Za śp. Władysława Myszk

8. Za śp. Leokadię Reszke
oraz za zmarłych z rodziny
Cesarczyków

Za śp. Alojzego Ptacha oraz
za zmarłych z rodziny Elwart
(Czerniewo)

9. Za śp. Kunegundę Karassek

10. Za śp. Sylwestra Reimus

11. O błogosławieństwo dla Marii
Kosikowskiej w 80-lecie
urodzin

12. Za śp. Leokadię Wolf oraz
za zmarłych z rodziny Wolf
i Kielas, godz. 700

Za śp. Martę Piszczuk, z róży
św. Jacka – p. Lubeckiej,
godz. 830

Za parafian, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Jaszczyka,
godz. 1700

13. O błogosławieństwo i zdrowie
dla Krystyny Sroki i Krystyny
Tkaczyk

14. Za śp. Kunegundę Karassek
15. Za śp. Mariannę Kamińską
16. Za śp. Magdalenę i Józefa

Karassek
17. Za śp. Martę Piszczuk
18. Za śp. Mieczysława Butę

(2. rocznica śmierci) oraz za
śp. Kamilę i Jana Hościłło

19. Za parafian, godz. 700

Za śp. Józefa, Rozalię,
Franciszka Hendrychów,
godz. 830

Za śp. Józefa Kosztyłę, za
zmarłych z rodziny Świder oraz
za śp. Józefa Kulę, godz. 1100

Za śp. Frydę i Matyldę
Bielskich oraz za śp. Gertrudę
i Jana Bukowskich, godz. 1700

20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo dla Anieli Keler w 60-lecie
urodzin (z intencji dzieci)
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21. Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz za śp. Hertę
Streich

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich

23. Za śp. Stanisława
Chmieleckiego

24. Za śp. Stefanię i Stefana
Homów

25. Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, Gajewskich
i Trybów

26. Za śp. Jana Karnatha,
godz. 700

Za śp. Alfonsa Zulewskiego,
godz. 830

Za śp. Leona Cieszyńskiego,
godz. 1100

Za śp. Jana Elmanowskiego
i za śp. Marię Kozioł, godz. 1700

27. Za śp. Stanisława Kucharskie-
go, za śp. Piotra Fułata oraz za
śp. Celinę Fryca

28. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
29. Za śp. Stanisława Sienkiewicza
30. Za śp. Władysławę Plak
31. Za śp. Magdalenę, Józefa

i Alfreda Karassek
1.04. Za śp. Józefę i Franciszka

Tkaczyków

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa:

19 marca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Magdaleny i Jarosława Szarmachów

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


