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Jeszcze się kiedyś
rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie
powrócę,
Chrystusie. . .

Jeszcze tak strasznie
zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie
zobaczę,
Chrystusie. . .

I taką wielką żałobą
Będę się żalił
przed Tobą,
Chrystusie. . .

Że duch mój przed
Tobą klęknie,
I wtedy –
serce mi pęknie
Chrystusie. . .

Julian Tuwim



NA WIELKI JUBILEUSZ

Jubileusz lub Rok Święty uro-
czyście obchodzony jest w Kościele
od 1300 roku. Obecnie obchodzi
się go co 25 lat, dla szczególnych
względów ogłasza się „jubileusze
nadzwyczajne”.

Rok Jubileuszowy to niezwykłe
zaproszenie do lepszego zrozumie-
nia Tajemnicy wcielenia:
� jest rok duchowego odrodzenia
� rok osobistego spotkania z Chry-

stusem
� rok hojnej miłości Boga i do Boga
� rok hojnej miłości braci i do braci
Jubileusz powinien utwierdzić
w dzisiejszych chrześcijanach:
� wiarę w Boga, który objawił się

w Chrystusie
� umocnić nadzieję, wyrażającą się

w godnym oczekiwaniu na życie
wieczne

� ożywić miłość, czynnie służąc bra-
ciom

Przesłanie
Roku Jubileuszowego 2000

Wielką troską Papieża Jana Paw-
ła II jest to duchowe przygotowanie
na Wielki Jubileusz.

„Myślą wybiegamy ku wielkiej
dacie Roku 2000, w którym cały
Kościół przeżywać będzie w spo-
sób szczególnie głęboki tajemnicę
wcielonego Słowa. Musimy otwo-
rzyć drzwi naszych sumień i nasze-
go życia Chrystusowi Zbawicielowi,
poddając się ulegle działaniu Du-
cha Świętego, aby coraz bardziej
upodobnić się do Pana”.

Jubileusz ma jasno określony
cel – ożywienie wiary i świadectwa
chrześcijan:
1. Lepsze poznanie Ojca, Syna i Du-

cha Świętego, wraz z Maryją –
Matką Odkupiciela poprzez

– czytanie Pisma Świętego;
– pogłębianie znajomości prawd

wiary, zwłaszcza przez studium
Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego;

– uczestniczenie w liturgii,
zwłaszcza przez pełne uczest-
nictwo we Mszy św.

2. Świadectwa chrześcijan:
– w życiu osobistym, rodzinnym,

zawodowym, społecznym, w ży-
ciu Kościoła;

– pełnienie dzieł miłosierdzia;
– własne cierpienia ofiarowane

Bogu, w połączeniu ze zbawczą
ofiarą Krzyża Chrystusowego.

Odpust jubileuszowy

Jubileusz jest rokiem łaski.
Wierni udają się do Rzymu (lub
świątyni wyznaczonej przez wła-
dze kościele), by otrzymać odpust
zupełny (darowanie kary doczesnej)
pod warunkami określonymi w bulli
ogłaszającej Rok Święty:
1. Spowiedź sakramentalna;
2. Komunia eucharystyczna;
3. Pielgrzymka (może być nawie-

dzenie jednego z kościołów wska-
zanych przez władze kościelne);
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4. Modlitwy: Wierzę, Ojcze Nasz,
Zdrowaś, Chwała Ojcu (zgodnie
z intencjami papieża);

5. Uczynki miłosierdzia (względem
chorych, samotnych, starszych,
więźniów, trudnej młodzieży, sie-
rot, niepełnosprawnych, tych,
którzy znajdują się w potrzebie).

„W Roku Jubileuszowym chrześci-
janie raz jeszcze uświadamiają sobie
z wiarą i zdumieniem miłość Ojca,

który Syna swego dał, ... aby każdy
kto w niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne.” (J 3,16)

„Radość każdego Jubileuszu jest
w szczególny sposób radością z od-
puszczenia win, radością nawróce-
nia”.

Jan Paweł II

Oprac. ks. E. Szymański

KALENDARZ LITURGICZNY
Kwiecień 2000

2 kwietnia: 4 Niedziela
Wielkiego Postu

Człowiek skłonny do zła, bez pomo-
cy łaski nie jest w stanie zwalczyć
pokusy. Bóg upomina Naród Wy-
brany przez proroków. Ponieważ
ich nie usłuchał, zesłał karę wygna-
nia do Babilonu. Nie opuścił jednak
swojego ludu. Na wygnaniu posyła
proroków ze słowami otuchy, że po
oczyszczeniu się z grzechu i odpo-
kutowaniu niewierności przyjdzie
wybawienie. Św. Paweł wyjaśnia ko-
ryntianom, że nie dla uczynków –
byśmy się nie chlubili nimi, ale z ła-
ski poprzez wiarę w Boga, Chrystus
nas zbawia. On przyszedł na świat,
ale ludzie Go nie poznali i nie przy-
jęli Jego orędzia zbawienia. Tym
jednak, którzy Go przyjęli „dał moc,
aby stali się synami Bożymi”.

9 kwietnia: 5 Niedziela
Wielkiego Postu

Bóg zawarł przymierze z Narodem
Wybranym. Prowadził ten lud do

ziemi obiecanej. Naród nie docho-
wał wierności Bogu. Bóg jednak nie
porzucił swojego ludu. Postanawia
zawrzeć Nowe Przymierze, które
będzie wypisane w sercu. Pieczęcią
tego Przymierza będzie krew prze-
lana na krzyżu. Jezus, od obecności
na godach w Kanie Galilejskiej, nie-
ustannie przypominał, że przyszedł,
by złożyć z siebie ofiarę jako okup za
grzech człowieka. Modli się do Ojca,
by znalazł tyle siły, aby spełnić wolę
Ojca i na krzyżu umrzeć za winy
wielu. Jego ofiara została przyjęta
i nam przyniosła zbawienie. Nam,
to znaczy, nie tylko Żydom, ale
i poganom. Oni też chcieli zoba-
czyć Jezusa i prosili Filipa, aby
im to ułatwił. Odpowiedź, jaką dał
im Jezus, przekroczyła możliwości
zrozumienia. Gdy został przybity
do krzyża, mogli i poganie dostrzec
Jego otwarte dla wszystkich serce.
Śmierć stała się dla Jezusa po-
czątkiem uwielbienia, a dla „księcia
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tego świata” początkiem pokonania.
„Gdy zostanę nad ziemię wywyższo-
ny, wszystkich przyciągnę do siebie”
(Ewangelia).

16 kwietnia: Niedziela
Palmowa

Kończy się czas 40-dniowego postu,
podczas którego widzieliśmy Pana
Jezusa jako pokornego sługę pochy-
lającego się z miłością i z gestami
przebaczenia nad moralną nędzą
człowieka. Ten pokorny sługa, to
zarazem Król i Pan, który przez
uniżenie i śmierć na krzyżu wej-
dzie do chwały wiecznej. Wjazd do
Jerozolimy na oślęciu nie był wiel-
kim spektakularnym wydarzeniem
historycznym. Z religijnego punktu
widzenia dostrzegamy w tym zja-
wisku Chrystusa, który przyszedł
na świat, jako sługa wszystkich,
a zarazem jak zapowiedziany Pan
i Władca oraz Mesjasz. Pan Jezus
wie, że ci rozentuzjazmowani ludzie
śpiewający dziś „hosanna” odwrócą
się od Niego i krzyczeć będą przed
Piłatem „ukrzyżuj Go”. W Niedzie-
lę Palmową słuchamy opisu Męki
Pańskiej, aby nadchodzący tydzień
zwany Wielkim Tygodniem przeżyć
w zjednoczeniu z cierpiącym Jezu-
sem w duchu miłości i wdzięczności,
że „przez krzyż i mękę swoją świat
odkupić raczył”.

20 kwietnia: Wielki Czwartek
21 kwietnia: Wielki Piątek
22 kwietnia: Wielka Sobota

Te trzy dni stanowią Święte Tridu-
um Paschalne. Odzwierciedlają one
wydarzenia z życia Pana Jezusa,
mające bezprecedensowe znaczenie

dla naszego życia, w którym wezwa-
ni jesteśmy, by przyjmując owoce
Męki Chrystusa, otrzymać udział
z Nim w chwale.

Pascha znaczy przejście. Pascha
to wyzwolenie z niewoli egipskiej
Narodu Wybranego i przejście przez
Morze Czerwone i pustynię do Ziemi
Obiecanej. Dzięki łasce wysłużonej
nam przez mękę i śmierć krzyżo-
wą Pana Jezusa, możemy przejść
z niewoli grzechu, z niewoli szatana
do życia w pokoju, radości i szczę-
ściu, już tu – częściowo – na ziemi,
a w pełni – w wieczności. Bez przy-
jęcia owoców męki Chrystusa nie
mamy szansy zbawienia. A przecież
ta nadzieja toruje nam drogę życia
doczesnego.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielka Sobota stanowią dla chrze-
ścijanina dni najwyższej rangi. Są
dniami szczególnie świętymi. Dla-
tego wszelkie świąteczne porządki
winniśmy wykonać wcześniej – tak,
aby mieć zarezerwowany czas na
duchowe przeżycie tych wydarzeń
zbawczych podjętych przez Jezusa
z niezmiernej miłości dla nas.

Ustanowienie Najświętszego Sa-
kramentu w Wielki Czwartek, to
pozostawienie duchowego pokarmu
nam pielgrzymom tej ziemi i wiaty-
ku w przejściu do wieczności. „Jeżeli
nie będziecie pożywali Ciała Mego
i nie będziecie pili Krwi Mojej, nie
będziecie mieli życia (duchowego)
w sobie” (Ewangelia św. Jana).

Wielki Piątek, godzina 15.00 –
na Kalwarii umiera za mnie Chry-
stus, Syn Boży. Oto jak Mu zależy
na moim zbawieniu. Czyż mogę
ten dzień przeżyć bez przyjścia do
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kościoła, bez wyrażenia w modli-
twie najgłębszego podziękowania za
otwarcie mi nieba? Czyż mogę być
obojętnym wobec kogoś, kto urato-
wał mi życie? Tak, On uratował mi
życie wieczne!

Wielka Sobota – Jezus w grobie.
Gdy tracimy ukochaną mamusię, ta-
tusia, czy dziecko, gdy ciało spoczy-
wa w trumnie, czekając na pogrzeb,
czyż będziemy weseli? On umarł za
mnie. Jego ciało umęczone do ostat-
nich granic spoczywa, jakby przygo-
towując się do zmartwychwstania.
W tym dniu – wigilii – wszyscy czu-
wamy na modlitwie w oczekiwaniu
na najwyższe wydarzenie zbawcze
– zmartwychwstanie. Słowo wigilia
znaczy czuwanie. Wraz z Maryją
i Apostołami łączymy się w adoracji
przy Grobie Pańskim.

23 kwietnia: Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego

Wigilia kończy się uroczystą pro-
cesją eucharystyczną, w której po-
dążamy za Chrystusem, naszym
Panem, który jest dla nas Drogą,
Prawdą i Życiem. Całe nasze życie
wypełnia przestrzeń między zmar-
twychwstaniem Pana Jezusa, a Jego
powtórnym przyjściem. Radość ze
zmartwychwstania wyrażamy za-
proszeniem do serca w Komunii św.
uwielbionego Chrystusa. Naszą wia-
rę opieramy na świadectwie tych,
którzy widzieli pusty grób i spo-
tkali zmartwychwstałego Pana. Na-
sze świadectwo wiary otwiera drogę
wiary pokoleniom, które przyjdą.
One żyć będą wiarą wyznawaną
przez nas i poświadczoną naszymi
czynami.

Zmartwychwstanie Pana Jezu-
sa jest najważniejszym wydarze-
niem zbawczym w dziejach świata.
Niedziela Zmartwychwstania pro-
mieniuje na wszystkie pozostałe
niedziele w ciągu roku. Wszyst-
kie dni Oktawy Zmartwychwstania
Pańskiego są uroczyście obchodzo-
ne, by wyrazić wdzięczność Bogu za
to, co uczynił dla naszego wywyż-
szenia i zbawienia.

30 kwietnia: 2 Niedziela
Wielkanocna czyli Niedziela
Miłosierdzia Bożego

Radość przepełniała serca Aposto-
łów i uczniów Pana Jezusa. Co-
dziennie gromadzili się wspólnie
na modlitwie, przyjmowali eucha-
rystyczny pokarm i dzielili się do-
brami z potrzebującymi. Opowia-
dali wszystkim o tym, co widzieli
i czego byli świadkami. Jezus zmar-
twychwstały ukazuje się Aposto-
łom w Wieczerniku i przekazuje im
polecenie odpuszczania grzechów.
Chwali tych, co nie widzieli, a uwie-
rzyli Jego posłannictwu.

Wydarzenia

W pierwszą sobotę kwietnia
wznowimy nabożeństwo fatimskie
– 5 pierwszych sobót miesiąca, by
wyprosić sobie łaskę obecności przy
nas Matki Najświętszej w godzinie
naszej śmierci.

***
Pierwszy czwartek i piątek mie-

siąca, to czas spowiedzi świętej,
szczególnie dla dzieci klas III i kan-
dydatów do bierzmowania.
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� W pierwszy czwartek, spo-
wiedź św. dzieci miejscowych od
godz. 14.30.

� W pierwszy piątek, spowiedź świę-
ta dzieci z wiosek od godz. 14.30.

� O godz. 16.30 Droga Krzyżowa
dla wszystkich dzieci i dorosłych,
o 17.00 Msza św. pierwszopiątko-
wa z odwozem.

***
� Wielki Czwartek – Msza św. Wie-

czerzy Pańskiej o godz. 18.00.
� Wielki Piątek – Droga Krzyżo-

wa o godz. 17.30; nabożeństwo
z Adoracją Krzyża i Komunią św.
o godz. 18.00.

� Wielka Sobota – uroczysta Wigilia
rozpocznie się o godz 22.00. Za-
kończy ją procesja rezurekcyjna
około godz. 24.00.

***
Adoracja w Wielki Czwartek i Piątek
do godz. 21, a w Wielką Sobotę do
godz. 22.00.

Adoracja w Wielki Piątek i Wielką
Sobotę:
9.00 – 10.00 dzieci klas 0, I i II

10.00 – 11.00 dzieci klas III i IV
11.00 – 12.00 dzieci klas V i VI
12.00 – 13.00 uczniowie gimnazjum
13.00 – 14.00 klasy VIII (kandydaci
do bierzmowania)
14.00 – 15.00 róże p. Keler i p. Hal-
bowej oraz mieszkańcy Czerńca
15.00 – 16.00 Godzina Miłosierdzia
Bożego, róże p. Karcz i pani Bolczak
oraz róże z Kleszczewa i Czerniewa
16.00 – 17.00 róże pani Świerczek,
pani Bębenek i św. Marii Goretti
17.00 – 18.00 róże z Ełganowa
i mieszkańcy Ełganowa.

***
Wielka Sobota: poświęcenie po-

karmów na stół wielkanocny.
godz. 9.30 – Ełganowo, szkoła
godz. 10.30 – Czerniewo, szkoła
godz. 10.50 – Kleszczewo, Klub
Rolnika
godz. 11.10 – Kleszczewo, u państwa
Ogórków
godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 –
w kościele w Trąbkach Wielkich

ks. E. Szymański

Modlitwa wielkopostna

Panie Jezu, ulecz w naszych ser-
cach to, co uleczenia potrzebuje.
Ulecz nas przede wszystkim z na-
szego egoizmu. Z naszego myślenia
tylko o sobie. Daj, abyśmy umieli
pochylać się w czasie tego Wielkiego
Postu nad tymi naszymi siostrami
i braćmi, którzy naszej pomocy po-
trzebują. Daj, abyśmy umieli prze-

mieniać serca ludzi miłością, tak jak
Ty miłością przemieniasz nasze ser-
ca. Daj, abyśmy przez Ciebie dziś
przemienieni, szli i przemieniali
innych ludzi, wlewając do ich sko-
łatanych bólem serc balsam ciepła,
dobrego słowa, zachęty, uśmiechu,
przebaczenia i miłości.
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DRODZY PARAFIANIE

Wielki Post w Jubileuszowym
roku 2000 rozpoczęliśmy nie tyl-
ko obrzędem posypania popiołem
naszych głów, ale i rekolekcjami
świętymi zwieńczonymi przyjęciem
sakramentu pokuty i Eucharystii.

Niech będzie to dla nas czas
odrodzenia duchowego. Niech nasz
udział w nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej i Gorzkich Żalach, w każdą
niedzielę na Mszy świętej będzie wy-
razem naszego nawrócenia i przyję-

cia łaski Bożego Miłosierdzia, któ-
remu zawierzyliśmy się w czasie
kolędy w naszej rodzinie. Papież
prosi nas, byśmy nie zmarnowa-
li łaski Wielkiego Jubileuszu, ale
wszyscy otworzyli serce Chrystuso-
wi, który po to przyszedł na świat,
aby nam męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem otworzyć bramy do
nieba.

ks. E. Szymański

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO
na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Bądź błogosławiony, Ojcze, bo
w swojej nieskończonej miłości dałeś
nam Jednorodzonego Syna swego,
który za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało w niepokalanym łonie
Maryi Panny i dwa tysiące lat temu
narodził się w Betlejem.

On stał się naszym towarzyszem
drogi i nadał nowy sens historii,
która jest wspólnym wędrowaniem,
pośród trudów i cierpień, drogą
wierności i miłości ku nowym nie-
biosom i nowej ziemi, w których
Ty, zwyciężywszy śmierć, będziesz
wszystkim we wszystkich.

Tobie chwała i cześć, Trójco
Przenajświętsza, Jedyny i Najwyż-
szy Boże!

Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok
Jubileuszowy będzie czasem głę-
bokiego nawrócenia i radosnego

powrotu do Ciebie; niech będzie
czasem wzajemnego pojednania lu-
dzi i przywrócenia zgody między
narodami; czasem, w którym mie-
cze zostaną przekute na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń
pokoju.

Daj nam, Ojcze, abyśmy przeżyli
Rok Jubileuszowy, idąc z uległością
za głosem Ducha Świętego, wiernie
naśladując Chrystusa, wytrwale słu-
chając słowa Bożego i przystępując
do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco
Przenajświętsza, Jedyny i Najwyż-
szy Boże!

Mocą swojego Ducha wspoma-
gaj, Ojcze, Kościół w dziele nowej
ewangelizacji i kieruj naszymi kro-
kami po drogach świata, abyśmy
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głosili Chrystusa swoim życiem, po-
dążając szlakiem naszej ziemskiej
pielgrzymki ku Miastu światłości.

Niech uczniowie Jezusa obdarza-
ją miłością ubogich i uciśnionych;
niech będą solidarni z potrzebujący-
mi i hojni w dziełach miłosierdzia;

niech okazują łagodność braciom,
aby sami mogli zaznać Twojej ła-
godności i przebaczenia.

Tobie chwała i cześć, Trójco
Przenajświętsza, Jedyny i Najwyż-
szy Boże!

ŚWIĘTY WOJCIECH
Patronem jednoczącej się Europy

Postać św. Wojciecha

Urodził się około 956 r. w Li-
bicach we wschodnich Czechach,
jako szósty syn Sławnika, księcia
czeskiego i Strzeżysławy. Biskupem
Pragi został 19 stycznia 982 r.
Szybko dał się poznać jako pasterz
troszczący się o ład moralny i o naj-
uboższych. Konflikt ze społeczeń-
stwem czeskim, w którym nadal
praktykowano wielożeństwo, han-
del niewolnikami, zabobon i zemstę
rodową, spowodował, że w 988 ro-
ku Wojciech opuścił diecezję i udał
się do Rzymu, gdzie w klaszto-
rze benedyktynów na Awentynie 17
kwietnia 990 r. złożył śluby zakon-
ne. W 992 r. do Rzymu przybyło
poselstwo czeskie, prosząc o powrót
Wojciecha, swego biskupa, do kraju.
Po ponownym objęciu rządów bi-
skupich w Pradze, zaczął gorliwie
odbudowywać życie religijne.

Wydarzyła się wówczas rzecz,
która zmusiła go do ponowne-
go opuszczenia biskupstwa. Otóż
w 994 r. członkowie roku Wroszow-
ców zamordowali oskarżoną o cu-
dzołóstwo kobietę, naruszając przy

tym prawo azylu (czyli zakaz prze-
lewu krwi w kościele). Wojciech
rzuciwszy klątwę na zabójców, po-
nownie opuścił Czechy i udał się
do Rzymu. 28 września 995 roku
Wroszowcy mszcząc się za klątwę,
spalili Libice i wymordowali nie-
mal całą rodzinę biskupa. Za zgodą
papieża, jako biskup misyjny, wy-
ruszył do Polski, gdzie w 996 r.
życzliwie przyjął go książę Bolesław
Chrobry. Biskup Wojciech pragnął
udać się na misje wśród pogan. Wy-
bór padł na Prusy. Wiosną 997 r.
wyruszył Wisłą do Gdańska w towa-
rzystwie jedynego pozostałego przy
życiu swego brata Radzima Gau-
edentego i znającego język pru-
ski subdiakona Benedykta Bogu-
sza, a także około 30 wojów, danych
mu do obrony przez księcia Bole-
sława. Wojciech w Gdańsku głosił
Ewangelię i ochrzcił wielu gdańsz-
czan. Odprawiwszy wojów, wyruszył
z Gdańska do Prus. Prusowie, wi-
dząc trzech bezbronnych mężczyzn
w świętym gaju, być może wzięli ich
za szpiegów i zbrojnie natarli, za-
dając włócznią śmierć Wojciechowi
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w dniu 23 kwietnia 997 roku. Było
to w pobliżu dzisiejszego Elbląga.

Kult

Bolesław Chrobry wykupił od
Prusów ciało męczennika, jak głosi
legenda, złotem, w ilości równej jego
wadze. Ciało uroczyście sprowadził
do Gniezna. Po drodze orszak z cia-
łem Wojciecha miał spocząć koło
Gdańska (Gdańsk Św. Wojciech) na-
stępnie w Trzemesznie. Ciało zosta-
ło złożone w katedrze w Gnieźnie.
O wszystkim książę Bolesław po-
wiadomił cesarza Ottona III, który
z kolei poprosił papieża Sylwestra
II o zaliczenie Wojciecha w poczet
świętych. Papież Sylwester II wy-
niósł go na ołtarze już w roku
999.

W marcu 1000 r. do grobu Wojcie-
chowego w Gnieźnie pielgrzymował
cesarz Otton III. Odbył się wówczas
tzw. Zjazd Gnieźnieński (o czym
później). Powstała wówczas samo-
dzielna polska prowincja kościelna
– metropolia gnieźnieńska.

W 1038 r. książę czeski Braty-
sław zniszczył katedrę gnieźnieńską
i wywiózł do Czech część relikwii
św. Wojciecha. Pozostała nie bu-
dząca wątpliwości relikwia ręki św.
Wojciecha. Do jego grobu pielgrzy-
mowali monarchowie i książęta pol-
scy. Między innymi, udał się tu
z pielgrzymką pokutną Bolesław
Krzywousty, po oślepieniu swego
brata Zbigniewa. Także Władysław
Jagiełło po bitwie pod Grunwaldem,
przy czym drogę z Trzemeszna do
Gniezna przebył on pieszo. Papież

Leon XIII w 1512 r. nadał gnieź-
nieńskiemu sanktuarium specjalne
odpusty.

W XVII i XVIII w. Gniezno stra-
ciło znaczenie, jako miejsce piel-
grzymkowe. Swoją rangę odzyskało
w okresie zaborów, a szczególnie
po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. W 1919 r. tu odbył się
pierwszy zjazd Episkopatu Polski.
W 1930 r. św. Wojciech został pa-
tronem Akcji Katolickiej. Najwięcej
pielgrzymów przybywa do grobu
św. Wojciecha podczas odpustu (23
kwietnia). Do najważniejszych wy-
darzeń zaliczyć należy dwie piel-
grzymki papieża Jana Pawła II do
Gniezna w 1979 r. i 1997 r.

Św. Wojciech jest patronem Pol-
ski, Czech, Węgier, wielu miast i die-
cezji (w tym archidiecezji gdańskiej)
i niezliczonych parafii w świecie.
W naszej archidiecezji Św. Wojciech
jest patronem parafii w Gdańsku
Św. Wojciechu, Świbnie, Kielnie,
Redzie Ciechocinie.

Można też widzieć w św. Wojcie-
chu patrona jednoczącej się Europy.
Jest on świętym z czasów niepo-
dzielonego Kościoła. Stąd czczą go
prawosławni, a nawet protestanci.
Przed pięcioma laty przez niemiecką
Fundację w Kreffeld została usta-
nowiona Nagroda św. Wojciecha.
Wyróżnienie to otrzymuje co roku
osoba, która wybitnie przyczyniła
się do zbliżenia państw, związanych
z działalnością św. Wojciecha. Wy-
boru laureata dokonuje 12 czerw-
ca kapituła złożona z dyplomatów,
naukowców, duchownych z Czech,
Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier.
Przewodniczy jej metropolita Pragi
kardynał Miloslav Vlk. Dotychczas
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otrzymali ją w 1995 r. Tadeusz
Mazowiecki, w 1996 r. pośmiert-
nie premier Węgier Josef Antall,
w 1997 r. pośmiertnie czeski kardy-
nał Franciszek Tomašek, w 1998 r.
austriacki kardynał Franz König,
w 1999 r. prezydent Czech Vaclav
Havel.

„Jest więc św. Wojciech wielkim
patronem jednoczącego się wów-
czas w imię Chrystusa naszego
kontynentu. Święty Męczennik, tak
swoim życiem, jak i swoją śmier-
cią kładzie podwaliny pod europej-
ską tożsamość. . . Zrąb tożsamości

Europy jest zbudowany na chrze-
ścijaństwie. . . Dlatego mur, który
dzieli Europę, nie runie bez na-
wrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa
nie można bowiem budować trwa-
łej jedności. . . Jakże można liczyć
na zbudowanie „wspólnego domu”
dla całej Europy, jeśli zabraknie
cegieł ludzkich sumień, wypalonych
w ogniu Ewangelii. . . O taką rzeczy-
wistość ubiegał się św. Wojciech, za
taką przyszłość oddał swoje życie”
(z homilii Jana Pawła II w Gnieźnie
w 1997 r.).

ks. E. Szymański

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE

Katedra w Gnieźnie to nie tyl-
ko miejsce, gdzie przechowuje się
doczesne szczątki świętego Wojcie-
cha, ale również cenny zabytek
sztuki sakralnej. Kościół katedral-
ny na wzgórzu Lecha był miejscem
koronacji pięciu pierwszych kró-
lów polskich (Bolesława Chrobrego,
Mieszka II, Bolesława Śmiałego,
Przemysława II oraz Wacława Cze-
skiego). Arcybiskupom gnieźnień-
skim w latach 1418 –1992 przysłu-
giwała godność prymasa. Obecny
kościół jest budowlą gotycką, trzy-
nawową z ambitem (obejście za
prezbiterium) i licznymi kaplicami.
Wśród wielu bezcennych zabytków
na szczególną uwagę zasługują trzy:
1. Romańskie drzwi brązowe ze sce-

nami z życia świętego Wojciecha.
2. Srebrna trumna – relikwiarz

świętego Wojciecha roboty gdań-

skiego złotnika Piotra van der
Rennena z 1662 roku.

3. Płyta nagrobna prymasa Zbi-
gniewa Oleśnickiego z czerwone-
go węgierskiego marmuru dłuta
Wita Stwosza.

Drzwi gnieźnieńskie ukazują histo-
rię życia i męczeńską śmierć bisku-
pa Wojciecha. Pochodzą one z dru-
giej połowy XII wieku, wykonano je
prawdopodobnie około 1170 roku.
Zamówione zostały przez księcia
seniora Mieszka Starego, niektó-
rzy historycy sądzą, że fundatorem
mógł być jeden z dwóch ówczesnych
arcybiskupów, Zdzisław lub Bogu-
mił. Drzwi odlane są z brązu o wy-
miarach: skrzydło lewe – 328 x 84,
skrzydło prawe 323 x 83. Grubość
skrzydeł waha się od 1,5 cm do
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2,5 cm. Lewe i prawe skrzydło wy-
konano odmienną techniką. Lewe
skrzydło odlane zostało w całości,
natomiast prawe zlutowano z 24
osobno odlanych części. Antaby (ko-
łatki) w kształcie lwich paszcz zosta-
ły zlutowane ze skrzydłami drzwi.
Pionowo ułożone sceny ujęte są
w szeroką bordiurę (ramkę) o orna-
mentacji roślinnej. Cykl osiemnastu
scen rozpoczyna się w dolnej kwa-
terze lewego skrzydła, a kończy
w dolnej prawego.

Scena I – Rozdzielona na dwie
części w pierwszej ukazana zosta-
ła matka Wojciecha na łożu po
porodzie, w drugiej – obmywanie
noworodka przez położne w na-
czyniu przypominającym kształtem
romańską chrzcielnicę.

Scena II – Rodzice ofiarowują cho-
rego Wojciecha do stanu duchow-
nego. W kościele dziecko odzyskuje
zdrowie. Mały Wojciech, gdy osią-
gnie odpowiedni wiek, zostanie po-
słany do szkoły w Magdeburgu.

Scena III – Na tle szkoły kate-
dralnej w Magdeburgu rodzice Woj-
ciecha oddają go na naukę. Scena
podobnie jak pierwsza podzielona
jest na dwie części.

Scena IV – Przedstawia Wojciecha
pogrążonego w żarliwej modlitwie
przed świątynią przypominającą ro-
tundę. Scena może przedstawiać
Wojciecha w Pradze, który modli
się po śmierci biskupa Dytmara lub

jedną z samotnych modlitw w Mag-
deburgu. W kwaterze tej znajduje
się antaba.

Scena V – Wojciech zostaje bi-
skupem. Cesarz Otton II wręcza
mu pastorał. Przedstawione wyda-
rzenie miało miejsce w Weronie.
Za postacią cesarza siedzącego na
tronie widzimy osobę sprawującą
w średniowieczu urząd miecznika.

Scena VI – Przedstawia cudowne
wydarzenie po wyborze Wojciecha
na biskupa. Zły demon opuszcza
opętanego człowieka, który znajdo-
wał się w pobliżu tronu biskupiego
w katedrze praskiej.

Scena VII – W czasie snu Chrystus
upomina Wojciecha, że ten godzi się
na proceder handlu niewolnikami
chrześcijańskimi, którego dopusz-
czają się poganie.

Scena VIII – Wojciech stojąc przed
księciem czeskim Bolesławem II
upomina go, że handel niewolnika-
mi jest niegodny chrześcijańskiego
władcy. Możemy przypuszczać, że
handel niewolnikami w państwie
czeskim dokonywał się za zgodą
księcia.

Scena IX – Ma miejsce w klaszto-
rze na Awentynie (jedno z siedmiu
wzgórz Rzymu). Gliniane naczynie,
w którym Wojciech przyniósł współ-
braciom wodę lub wino upuszczone
na ziemię nie rozbiło się. Wojciech
w habicie mnicha pokazuje zdu-
mionym zakonnikom ten niezwykły
dzban.

Scena X – Wojciech w towarzy-
stwie brata Gaudentego i benedyk-
tyna Boguszy przybywa łodzią do
pogańskich Prusów. Na brzegu wita
go uzbrojona w tarcze i włócznie
grupa wojowników.
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Scena XI – Mogła wydarzyć się
w Gdańsku. Wojciech w otocze-
niu duchownych dokonuje obrzędu
chrztu. Nowo ochrzczeni są wyraź-
nie wdzięczni za otrzymany dar
łaski.

Scena XII – Biskup głosi kaza-
nie. Grupa Prusów wydaje się być
zaskoczona lub zdziwiona tym, co
przed chwilą usłyszeli.

Scena XIII – Wojciech odprawia
najprawdopodobniej ostatnią Mszę
świętą w swym życiu. Jeden z du-
chownych trzyma pastorał. Biskup
przy ołtarzu wznosi ręce nad kie-
lichem, a przed nim stoją zbrojni
Prusowie wyraźnie niezadowoleni
z wizyty duchownych.

Scena XIV – Scena śmierci Woj-
ciecha. Biskup klęczy ze złożonymi
rękoma jak do modlitwy (sylwetka
podobnie przedstawiona jak w sce-
nie IV). Jeden z Prusów uderza go
toporem w głowę, a drugi przebija
włócznią.

Scena XV – Zwłoki biskupa spo-
czywają na marach. Obok obcięta
głowa została wbita na pal. Zwłok
pilnuje orzeł.

Scena XVI – Bolesław Chrobry wy-
kupuje zwłoki męczennika. Pruso-
wie żądają złota za ciało. Na wadze
szalkowej odważana jest potrzebna
ilość złota, która będzie zapłatą dla
pogańskich Prusów.

Scena XVII – W uroczystej pro-
cesji, której przewodzi książę Bole-
sław Chrobry, ciało świętego Wojcie-
cha zostaje przeniesione z Prus do
Gniezna.

Scena XVIII – Ciało zabitego
złożone zostaje do grobu. Scena
ma miejsce we wnętrzach katedry
gnieźnieńskiej. Bolesław Chrobry
i biskup w szatach pontyfikalnych
wyrażają żal po śmierci świętego
Wojciecha.

Pełny opis osiemnastu scen
z drzwi gnieźnieńskich pozwoli
lepiej zrozumieć przesłanie, jakie
chcieli przedstawić nam twórcy tego
niezwykłego zabytku. Dokumentuje
on losy biskupa praskiego, który
odegrał tak ważną rolę w historii
Polski i dziejach kościoła na naszych
ziemiach.

Mariusz Paradecki

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

Bezpośrednim impulsem dla po-
wstania archidiecezji i metropolii
gnieźnieńskiej stała się męczeńska
śmierć św. Wojciecha 23 kwietnia
997 roku. W związku z koronacją
św. Wojciecha w 999 r., w Rzy-
mie uzgodniono, podczas synodu

9 kwietnia 999 r., któremu prze-
wodniczył Sylwester II, utworze-
nie metropolii w Gnieźnie i kilku
biskupstw. Wprowadzenie w życie
postanowień papieża Sylwestra II,
dotyczących powstania nowej me-
tropolii gnieźnieńskiej, dokonano
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podczas pielgrzymki cesarza Ot-
tona III w roku 1000 do grobu
św. Wojciecha. Pierwszym arcybi-
skupem w Gnieźnie został brat
św. Wojciecha Radzim Gaudenty.
(Na temat Zjazdu Gnieźnieńskiego
i wydarzeń z nim związanych pisał
bardzo przejrzyście pan dyrektor
Mariusz Paradecki w marcowym
numerze „Kany”.)

Arcybiskupi gnieźnieńscy od sa-
mego początku byli uprawnieni do
namaszczania i koronowania wład-
cy swego kraju na króla. Gniezno,
jako stolica metropolii, stało się
centrum jedności ziem polskich. Ar-
cybiskupi gnieźnieńscy byli rzeczni-
kami tej jedności. Podtrzymywaniu
tej jedności służyły synody, których
postanowienia obowiązywały w ca-
łej Polsce oraz kult św. Wojciecha
patrona narodu i państwa.

Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj
Trąba przywiózł z soboru w Kon-
stancji (1414 –1418) dla siebie i swo-
ich następców tytuł prymasa, jako
godność najwyższą w Kościele pol-
skim. Papież Leon X w 1515 r.
przyznał arcybiskupowi Janowi Ła-
skiemu godność legata urodzonego,
a papież Benedykt XIV w 1749 r.
przyznał arcybiskupom gnieźnień-
skim prawo używania purpury kar-
dynalskiej.

W zakresie państwowym, metro-
polita gnieźnieński nie tylko koro-
nował parę królewską, błogosławił
małżeństwa, udzielał chrztu w ro-
dzinie królewskiej, ale także, jako
senator, był pierwszą osobą po królu
i nie ustępował w tym braciom czy
synom królewskim. W czasie cho-
roby lub nieobecności króla, arcybi-
skup przejmował rządy w państwie.

Tak było na przykład podczas wy-
prawy Władysława Jagiełły na wojnę
z Krzyżakami w roku 1410. Na tej
zasadzie powstał urząd interreksa
(do czasu mianowania nowego króla
po śmierci poprzednika) związany
z tytułem prymasa.

Zaborcy pruscy próbowali pozba-
wić arcybiskupów gnieźnieńskich
tytułu prymasa, zakazując im uży-
wania tego tytułu, ale to się nie
powiodło. Arcybiskupi gnieźnieńscy
stali na straży jedności narodowej
Polaków, aż do uzyskania niepodle-
głości w 1918 r.

Rola arcybiskupów gnieźnień-
skich jako prymasów Polski szcze-
gólnie została dowartościowana
w osobie kardynała Stefana Wy-
szyńskiego (1948 –1981), którego
nazwano Prymasem Tysiąclecia.

Po reorganizacji diecezji pol-
skich przez papieża Jana Pawła II
w 1992 r. tytuł Prymasa Polski zwią-
zany jest z relikwiami św. Wojcie-
cha w archikatedrze gnieźnieńskiej.
Dlatego kardynał Józef Glemp, ja-
ko kustosz relikwii św. Wojciecha
czczonych w katedrze gnieźnień-
skiej, nosi nadal tytuł Prymasa
Polski.

Wypada dodać, że obecna kate-
dra gnieźnieńska jest trzecią świąty-
nią, stojącą na tym samym miejscu.
Pierwszą wybudował książę Miesz-
ko I przed rokiem 997. W niej po-
chowano żonę Mieszka Dąbrówkę
oraz złożono relikwie św. Wojciecha.
W niej odbył się w roku 1000 Zjazd
i Synod Gnieźnieński. W niej uko-
ronowano w roku 1025 pierwszego
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króla Polski Bolesława Chrobre-
go, a potem jego syna Mieszka II.
Podczas najazdu Czechów w 1034
katedra uległa zniszczeniu. Pod ko-
niec XI w. ukończono budowę no-
wej romańskiej katedry, dla której
ufundowano słynne drzwi spiżowe,
zwane gnieźnieńskimi, zachowane
do chwili obecnej. Zawierają one 18
scen z życia św. Wojciecha. W XIV
wieku rozebrano romańską kate-
drę i arcybiskup Bogoria Skotnicki
rozpoczął budowę gotyckiej kate-
dry. Budowa trwała 50 lat. Kate-
dra przeżyła 3 pożary: w 1613 r.,
w 1760 r. i 1945 r. W 1997 ka-
tedra otrzymała ufundowany przez
episkopat niemiecki brązowy, czę-
ściowo pozłacany ołtarz. Natomiast

w 1999 r. dokonano gruntownej
rewaloryzacji i konserwacji kate-
dry. Katedra gnieźnieńska należy
do (jednego z 15) najważniejszych
pomników narodowej kultury. Nie-
zwykle cennym zabytkiem są wyko-
nane z brązu Drzwi Gnieźnieńskie
oraz relikwiarz w formie srebrnej
trumny św. Wojciecha. W skarbcu
znajduje się kielich św. Wojciecha
z przełomu XII i XIII w., kielich
Dąbrówki z 1170 r. oraz kielich kró-
lewski z XII w., nadto ewangeliarz
z roku 800 i złoty kodeks z połowy
XI w. w całości napisany złotem.

ks. E. Szymański

POKÓJ WAM

„Ja jestem Bramą, jeśli ktoś wej-
dzie przeze Mnie, będzie Zbawiony –
wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę” –
słowa wypowiedziane przez Jezusa.

Zmartwychwstanie jest trudne do
zrozumienia – jakże to możliwe, aby
ciało martwe powstało? Uczniowie
uwierzyli dopiero, gdy Jezus zaczął
się ukazywać jako żywy Człowiek po
śmierci i zmartwychwstaniu.

Pierwszymi, którym się ukazał
były niewiasty, do których to rzekł:
„Witajcie” spotykając Je wczesnym
rankiem – wschodzącą poranną zorzą.

Piękne jest przybycie zmartwych-
wstałego Jezusa do uczniów zachodzą-
cą zorzą wieczorną, którzy spożywali
kolację przebywając w pomieszczeniu
za zamkniętymi drzwiami. Dla Niego
nie było to przeszkodą, gdyż wszedł,

pokazując ręce i bok, mówiąc: „Weź-
mijcie Ducha Świętego”. W tym dniu
jeden z uczniów, Tomasz był nieobec-
ny. Jezus zatroszczył się o każdego –
przybył po raz drugi po kilku dniach,
również wchodząc przez zamknięte
drzwi. Wówczas rzekł do Tomasza:
„podnieś rękę i włóż do mego boku
i nie bądź niedowiarkiem lecz wie-
rzącym”, na co Tomasz odpowiedział:
„Pan mój i Bóg mój”.

Tutaj możemy pojąć naszą oso-
bistą religijność, gdyż Jezus odpo-
wiedział mu: „uwierzyłeś – bo Mnie
ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”.

Trud i niezrozumienie jest jak
najbardziej naturalne, jednak jakże
ogromną radością jest nie widzieć,
a uwierzyć – nie dlatego, że to obo-
wiązek lub też przesiąknięcie tradycją
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– po prostu biec niejako „na oślep”
jak ewangeliczny niewidomy za praw-
dziwą Miłością, a wówczas Chrystus
objawia siebie tym, którzy tego pra-
gną i ufają Mu.

„Znajdziecie paszę”, a więc wszyst-
ko co jest potrzebne do życia. Czy
warto szukać tej wielkiej Miłości, któ-
rej na imię Bóg, która jest Wszystkim;
oddać Jej pokłon i cześć, uznać swoje
słabości?

„Błogosławieni, którzy łakną, al-
bowiem do Nich należy Królestwo
Boże”.

Czy nie jest szczęśliwym pora-
nek wielkanocny, kiedy to po trudach
okresu postu, wpierw przeżywamy
duchowo uczestnicząc we Mszy, a na-
stępnie przy stole ustrojonym pierw-
szą wiosenną zielenią siadamy do
śniadania, wzajemnie przekazując so-
bie życzenia – Radosnego Alleluja!
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!

Halina Kanka

STAROŚĆ NIGDY NIE BYŁA PRZYWILEJEM

Często słyszymy dziś narzekania
o złym traktowaniu ludzi starych.
Mówi się o zaniku uczuć, winą za
to obarczane bywają cywilizacyjne
niedomogi. Co jakiś czas odzywają
się różne organizacje pozarządowe
i rządowe nawołujące do koniecznej
zmiany istniejącego w tym wzglę-
dzie stanu rzeczy. Zawsze wtedy,
w jakimś momencie debaty, pojawia
się hasło stwierdzające, iż dawniej
– przed wiekami – bywało pod tym
względem lepiej. Tymczasem nieko-
niecznie jest to prawdą. Wynika to
raczej z tego, że chcemy wierzyć, iż
bywało niegdyś inaczej, aczkolwiek
tak naprawdę bywało nie inaczej
niż obecnie, czyli rozmaicie.

Już cztery i pół tysiąca lat te-
mu wezyr faraona Isesi, Ptah-hetop,
skarżył się, że „starość to najwięk-
sze nieszczęście, jakie może dotknąć
człowieka”. Na przestrzeni wieków
o starości mówiono i pisano różnie.
Jednak nad własną ludzie debato-
wali wtedy, gdy ich dopadała.

U ludów prehistorycznych sta-
rość wzbudzała respekt, bowiem
była wyjątkiem i przypisywano jej
cechy boskie. Jednak pozycja starca
malała, gdy tracił on siły fizyczne.
U Indian zdarzało się nawet tak, że
kiedy dokuczał im głód, porzucali
starca, bądź nakłaniali do popełnie-
nia samobójstwa.

Pomniejszanie pozycji ludzi sę-
dziwych w społeczeństwie wybra-
nym ukazuje też Stary Testament.
Pięcioksiąg eksponuje rolę starców
w życiu koczowniczych plemion he-
brajskich, bowiem widziano w nich
świadków przeszłości i strażników
tradycji.

W V wieku przed Chrystusem
jest już inaczej. W coraz lepiej zorga-
nizowanych społeczeństwach słab-
nie polityczne i sądownicze zna-
czenie starszych, a długie życie
przestaje być podstawą autorytetu
i znakiem łask bożych. Księga Hioba
podkreśla bowiem, że nie tylko do-
brzy, lecz i źli żyją długo. „Mądrość
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nie z wiekiem przychodzi, a prawość
nie tylko starcom jest znana”.

Przekleństwem bogów nazywali
starość Grecy. W greckiej mitologii
młodzi bogowie zwyciężają starych,
złośliwych i zepsutych. Z ułom-
ności i przywar starców chętnie
kpili komediopisarze. Z kolei prawo
rzymskie początkowo przyznawało
nieograniczoną władzę ojcu rodziny,
który mógł własne dziecko porzucić,
wydziedziczyć i sprzedać. To rodziło
konflikty przeradzające się z cza-
sem w pogardę. Na przełomie I i II
wieku n.e. wśród starych Rzymian –
zwłaszcza hołdujących stoicyzmowi,
dość często dochodziło już do samo-
bójstw, a literatura chętnie karmiła
czytelników opisami szpetnych star-
ców, którym nieobce były skąpstwo,
rozwiązłość i despotyzm. W litera-
turze tego okresu do wyjątku należy
dialog Cycerona „O starości”, gdzie
60-letni autor mówi o konieczności
spokojnego przyjmowania starości,
zdobywaniu szacunku działaniem,
a nie czekaniem nań, a o śmierci
mówił, iż nie trzeba się jej lękać,
„bo albo kończy ona wszystko, albo
jest wstępem do wiecznego życia”.
Kiedy w dobie upadku imperium
rzymskiego pojawili się w tym miej-
scu Frankowie, Goci i Wandalowie,
los starych ludzi uległ dodatko-
wemu pogorszeniu, gdyż głównym
prawem zachodnioeuropejskim na
kilka wieków stało się prawo sil-
niejszego. Człowiek niezdolny do
noszenia broni był w głębokiej po-
gardzie.

Niewiele w postrzeganiu pro-
blemów ludzi starych zmieniło po-
czątkowo rozwijające się w Europie

chrześcijaństwo. „Nie wiek się liczy,
lecz cnota” – powtarzał za Księgą
Mądrości św. Augustyn. Biskup Hip-
pony, a za nim wielu innych, chęt-
nie opisywało brzydotę zniszczone-
go wiekiem ciała jako konsekwencję
życia w grzechu. W tej wizji starości
widać wpływy Starego Testamen-
tu i kultury antycznej. Wyjaśnienie
tajemnicy starości skłaniało nato-
miast teologów do przedstawiania
jej jako dziedzictwa Adama – zła
będącego karą Boską za grzechy.

Ambroży, Salvianus, Cyryl Alek-
sandryjski, a zwłaszcza Jan Chry-
zostom, ostro piętnowali grzechy
starców, twierdząc, że nie da się
ich usprawiedliwić młodym wie-
kiem. „Starzec to po prostu słaba
istota, której nie odróżniano w ho-
spicjach od żebraków, kalek i cho-
rych. Dla świętych pisarzy nie było
specyficznego problemu starości; in-
teresowała ich wyłącznie brzydota
starców, która dostarczała im do-
skonałej ilustracji grzechu, będąc
zresztą jego skutkiem”.

We wczesnym średniowieczu
u Celtów i Franków zdarzały się
przypadki barbarzyńskiego zabija-
nia starców, czemu jednoznacz-
nie przeciwstawiała się moralność
chrześcijańska. Coraz częściej bo-
gatsi zapewniali sobie spokojną sta-
rość bez zdawania się na łaskę ro-
dziny. Uczył tego kościół, pomagały
w tym klasztory zapewniające spo-
kojną starość w zamian za zapisanie
im dóbr. Jednak większość starze-
jących się biedaków, aż po czasy
najnowsze, nie miała takiej szan-
sy. Przez całe średniowiecze i czasy
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nowożytne ciągłe nawroty biedy wy-
rzucały na margines miliony ludzi
starzejących się. I nigdy nie były
w stanie zaradzić temu instytucje
charytatywne, bowiem zawsze na
cele te są zbyt skąpe środki.

Postrzeganie starości zaczęło
ulegać zmianie od XI wieku. Przy-
cichły epidemie, przybyło ludności,
rozrosły się miasta. Wraz ze wzro-
stem poziomu życia, coraz więcej
ludzi osiągało starość, zatem prze-
stała ona być ewenementem. Już
otwarcie pisano o starości, snuto
refleksje na jej temat, zastanawiano
się nawet nad sposobami jej opóź-
nienia. W XIV – XV w. wydłużyła
się średnia wieku. W sztuce sta-
rzec pojawia się nie jako alegoria,
ale portretowo. Zaostrza się rywa-
lizacja pokoleń. W kościele i świe-
cie zdominowanym przez mężczyzn
starej kobiecie chętniej przypisuje
się związki z diabłem – płoną stosy.
Jednocześnie rzemieślnicy zakłada-
ją hospicja, by chronić się w nich na
starość.

Renesans sławił urodę życia
i szydził ze starości. Jednak „spo-
śród tak mocno krytykowanych

starców rekrutowała się cała ar-
mia władców, ministrów, wojsko-
wych, dyplomatów, kupców i du-
chownych”. W latach 1503 –1605
trzynastu papieży w chwili wyboru
przekroczyło 60 lat.

Od XVIII wieku starość przestaje
być czymś wyjątkowym. Oświecenie
ostatecznie zrywało z augustyńską
tradycją usuwania w cień seniorów.
Coraz częściej mówiono o starości ja-
ko „pogodnym dalszym ciągu życia,
łagodzonym obcowaniem z rodzi-
ną”. Ale życie pod jednym dachem
trzech pokoleń nie było sielanką,
a droga do powszechnych emerytur
była jeszcze daleka.

Ustawowy wiek emerytalny roz-
winął parę problemów starości. Jed-
nak te odwieczne – zostały. Mimo
wielu głosów i poczynań w obronie
ludzi starych, „zawsze i wszędzie
młodość stawiano nad starością”,
do której mało komu się spieszy.
Jedno jest pewne, nikt nikogo nie
jest w stanie wyręczyć w zmaga-
niu się z własną starością, równie
osobistą i niepowtarzalną jak całe
życie.

S. Szulist

WIADOMOŚCI GMINNE

Marcowe spotkanie kobiet

Dnia 7 marca 2000 roku w sa-
li Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich odby-
ło się spotkanie kobiet, zorganizowa-
ne przez Elżbietę Chajewską-Pylińską

z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.

W spotkaniu tym wzięło udział 97
przedstawicielek płci pięknej. Były to
reprezentantki środowiska wiejskiego
z terenu całej gminy. Sponsorami
spotkania byli:
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet uświetnił występ zespołu „Pszczółkowianka”.

� Przedsiębiorstwo Zagraniczne
„OCEANIC”

� SKR Trąbki Wielkie
� GS „SCH” Sobowidz
� Piekarnia Sobowidz – Andrzej Czaj-

ka
� Urząd gminy Trąbki Wielkie
Spotkanie uświetniły zespoły muzycz-
ne działające przy GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich – zespół Muzyki Daw-
nej „CONRADUS” oraz grupa dzieci
grająca na instrumentach klawiszo-
wych. Wystąpił również zespół „PSZ-
CZÓŁKOWIANKA” z Pszczółek. W
uroczystości wzięli udział wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol
oraz prezes Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników i Organizacji Rolniczych
Piotr Hałuszczak. Spotkanie odbyło
się w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze, mimo tak trudnej sytuacji na wsi
i w rolnictwie.

Otwarcie hali sportowej

Dnia 7 marca 2000 roku, punk-
tualnie o godzinie 10.00 nastąpiło
uroczyste otwarcie hali sportowej
w Trąbkach Wielkich. Uroczystość tę
uświetnił swoją obecnością Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ma-
ciej Płażyński. Przybyło również wiele
osobistości znanych w środowiskach
sportowych i kręgach politycznych.

Od 15 marca, decyzją Zarządu,
opiekę nad halą sprawuje Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Trąbkach Wielkich. Od godzin ran-
nych z hali korzysta młodzież ze
szkoły podstawowej i gimnazjum. Ist-
nieje już możliwość wynajmu hali
na godziny przez grupy zorganizo-
wane. Wszelkie informacje na ten
temat można uzyskać w GOKSiR
tel. 682-83-06 lub 682-83-60.

Andrzej Gralla
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Symbolicznego przecięcia wstęgi w nowej hali sportowej w Trąbkach Wielkich
dokonał Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Maciej Płażyński.

Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy walk judo w wykonaniu zawodników
GKS Wybrzeże.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do nieco innej łamigłówki. Rozwiązania
z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do
dnia 23 kwietnia).

Przeczytajcie Ewangelię wg św. Jana 20, 1–18.
Następnie przeczytajcie poniższe zdania. Jeżeli stwierdzenie jest

prawdziwe, trzeba zakreśllić literę w kolumnie prawda (P), jeżeli zaś
jest fałszywe, należy zakreślić literę w kolumnie fałsz (F). U dołu strony
wpiszcie kolejne zakreślone litery. One utworzą hasło, które stanowi
rozwiązanie.

F P

1. Maria poszła do grobu o zachodzie słońca. J O

2. Maria znalazła odsunięty kamień. S E

3. Drugi uczeń wyprzedził Piotra. U Z

4. W środku ujrzał leżące płótna. W U

5. Nie wchodził do środka. K S

6. Chusta na głowę była osobno zwinięta. A Z

7. Do grobu wszedł najpierw Piotr. I M

8. Drugi uczeń nie uwierzył. A S

9. Dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma, że Jezus ma
powstać z martwych.

T R

10. Maria Magdalena stała przed grobem śmiejąc się. T L

11. Ujrzała dwóch aniołów. Ł W

12. Aniołowie siedzieli tam, gdzie leżało ciało. G Y

13. Maria płakała, ponieważ myślała, że ktoś zabrał ciało. Ą C

14. Maria zobaczyła Jezusa i wiedziała, że to On. H Ę

15. Maria myślała, że Jezus jest celnikiem. W M

16. Maria powiedziała: „Nauczycielu”. O S

17. Jezus chciał, by Maria Go zatrzymała. T J

18. Jezus jeszcze nie wstąpił do Ojca. R A

19. Maria mówiła: „Widziałam Pana i to mi oznajmił. P Ł

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 5 marca 2000 ro-
ku o godz. 9.30 odbyło się pierwsze
w roku Wielkiego Jubileuszu posie-
dzenie Rady Parafialnej. Po wstępnej
modlitwie ksiądz proboszcz powitał
zebranych i odczytał protokół z po-
przedniego posiedzenia, nawiązując
do omawianych wówczas tematów.

W trakcie posiedzenia omówiono
wiele spraw istotnych dla bieżące-
go życia parafii. Ksiądz przypomniał
Radzie sprawę działki położonej przy
bloku SKR, o którą zwrócił się do
Gminy, celem jej przejęcia dla para-
fii. Jak podkreślił ksiądz, pochodzi
ona z majątku Kościoła, jak wiele in-
nych, po wojnie zabranego przez pań-
stwo. Dziś działka ta jest niezbędna
do rozwoju sanktuarium, ponieważ
przylega ona do terenu kościelnego.

Druga sprawa, którą także należy
skierować do Gminy, dotyczy małej
działki położonej w rozwidleniu dróg
do Ełganowa i na nowe osiedle, za
blokiem „Nadzieja”. Już od dawna
marzeniem księdza proboszcza, po-
dzielanym przez wielu mieszkańców
osiedla, jest wybudowanie na tym
skrawku ziemi kapliczki dla uczcze-
nia Roku Jubileuszowego. Radni po-
zytywnie zaopiniowali ten pomysł
i wyrazili poparcie dla tej inicjatywy.

Kolejny punkt zebrania dotyczył
cmentarza parafialnego. W tym roku
troska o cmentarz przypada wiosce
Trąbki Wielkie. Chodzi o regularne
wywożenie śmieci, a także o pie-
lęgnowanie terenu pod nowe groby
w górnej części cmentarza.

Ksiądz proboszcz poinformował
Radę Parafialną, że parafialne miesz-
kanie w domku przy kościele opuści-
ła pani Helena Formela. W związku
z tym zaistniała potrzeba przeka-
zania tego mieszkania komuś, kto
mógłby zająć się sprzątaniem ko-
ścioła. Radni również poparli takie
rozwiązanie.

Następnie wywiązała się dysku-
sja na temat wyświetlania tekstów
pieśni podczas nabożeństw, co umoż-
liwiłoby wiernym śpiewanie nowych
pieśni. Padały różne sugestie na te-
mat miejsc, w których mógłby znaj-
dować się ekran i rzutnik oraz osoby
sterującej rzutnikiem.

Posumowując posiedzenie, ksiądz
przypomniał że, zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami, w tym roku
rekolekcje święte w parafii zapla-
nowane są na początku Wielkiego
Postu, tj. od Środy Popielcowej. Tak
więc każdy z nas ma czas Wielkiego
Postu na poddanie głębokiej refleksji
swojego postępowania, oczyszczenie
sumienia, w celu godnego przeżycia
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Na koniec ksiądz proboszcz po-
dziękował wszystkim ofiarodawcom
za pomoc w rozbudowie Domu Piel-
grzyma i zaprosił radnych do zwie-
dzenia go. Stwierdził, że z pomocą
Bożą zbliżamy się do końca. Ten
Dom jest naszą wizytówką, dlatego
jego dopracowanie jest bardzo ważne.

Jak zawsze, modlitwą radni za-
kończyli obrady.

Józef Sroka
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INTENCJE MSZY ŚW. Kwiecień 2000

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku czci
Matki Bożej oraz wspomnienie
zmarłych śp. Józefy i Franciszka
Tkaczyków

2. Za śp. Helenę i Pawła
Lewandowskich, godz. 700

Dziękczynna za zdrowie
i o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Balbiny Wlizło, godz. 830

Za śp. Stanisławę i Willego
Salewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

3. Za śp. Hugona i Franciszka
Zielke oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 1100

4. Dziękczynna w 9. rocznicę
sakramentu małżeństwa Danuty
i Sławomira Kusajów

5. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(1. rocznica śmierci)

6. Za śp. Mariannę Kosińską
(1. rocznica śmierci)

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

8. Za śp. Józefę Madej (20. rocznica
śmierci) oraz za zmarłych
z rodziny Madejów i Papisów

9. Za śp. Kazimierza i Wiesława
Ogórków oraz za zmarłych
z rodziny Ogórków i Tisler,
godz. 700

Za śp. Annę Sokołowską,
godz. 830

Za śp. Wiktora Orlikowskiego,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

10. Za śp. Sylwestra Reimus

11. Za śp. Janinę Awiniak
(2. rocznica śmierci)

12. Za zmarłych z rodziny
Ziemianów i Franuszkiewiczów

13. Dziękczynna w dniu imienin sza-
farza Eucharystii Przemysława
Sautycza

14. Za śp. Franciszka Onasza oraz
za zmarłych z rodziny Onaszów
i Smuczyńskich

15. Dziękczynna w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa Zofii
i Zygmunta Bławatów

16. Za śp. Jadwigę Garczyńską,
godz. 700

Za zmarłych z róży św. Katarzyny
– p. Keler, godz. 830

Za parafian, godz. 1100

Za śp. Helenę Kaczmarek,
godz. 1800

17. Za śp. Metę Zimmermann
18. Dziękczynna w 40. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Bolesławy i Brunona Wenzel

19. Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ewy
i Romana Ogórków

20. Wielki Czwartek, o powołania
kapłańskie i zakonne z róży
św. Cecylii – p. Halbowej

21. Wielki Piątek – nie odprawia się
Mszy św.

22. Wielka Sobota, parafialna ku
czci Matki Bożej

23. Za śp. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 830

W intencji członków Żywego
Różańca, z róży św. Katarzyny –
p. Keler, godz. 1100
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23. Za śp. Stanisława Chmielewskie-
go, godz. 1800

24. Za śp. Łucję Kaszuba, godz. 700

Za śp. Władysławę i Józefa Plak
oraz za śp. Metę Zimmermann,
godz. 830

Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Zarembskiego
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

25. Dziękczynna w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa Iwony
i Jerzego Ptachów

26. Za śp. Pawła Wenzel oraz za
zmarłych z tej rodziny

27. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa Moniki
i Zbigniewa Szostków

28. Za śp. Józefa Tkaczyka oraz za
jego zmarłych rodziców

29. Za zmarłych z rodziny
Zulewskich i Piechowskich

30. Za śp. Bronisławę i Władysława
Rusinów oraz za zmarłych
z rodziny Rusinów i Moskalów,
godz. 700

Za zmarłych z rodziny Płockich
i Lisów, godz. 830

Za śp. Aleksandra Plak,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

1.05. Za śp. Wiktora Orlikowskiego

ROCZNICE
4 kwietnia: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Mateusza Macieja Krauze,
Rafała Filipa Milewskiego, Filipa Drożyńskiego, Karoliny Moniki Jaromin,
Wiktorii Ewy Antkowiak, Martyny Pisarek, Patryka Dominika Szulca, Jakuba
Pelowskiego

Rocznice sakramentu małżeństwa:

16 kwietnia: 1 rocznica ślubu Marleny i Jarosława Filanów
19 kwietnia: 20 rocznica ślubu Ewy i Romana Ogórków
22 kwietnia: 5 rocznica ślubu Zofii i Józefa Dorniaków
22 kwietnia: 5 rocznica ślubu Anny i Mieczysława Budników
26 kwietnia: 20 rocznica ślubu Urszuli i Wiesława Kosikowskich
27 kwietnia: 15 rocznica ślubu Elżbiety i Zbigniewa Szostków
27 kwietnia: 15 rocznica ślubu Marii i Zenona Orlikowskich

Odeszli do wieczności:

2 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci Weroniki Szatyniak
5 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci Piotra Cieszyńskiego
6 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci Bogdana Ołenczyna
15 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci Jadwigi Garczyńskiej

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


