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Serce Twe, Jezu,
miłością goreje.

Serce Twe w ogniu
miłości topnieje.

A nasze serca
zimne jak lód

i próżny dla nich
Twej męki trud?



MSZA ŚW. W INTENCJI KUNEGUNDY PAWŁOWSKIEJ
patronki szkoły w Trąbkach Wielkich

Dni Szkoły kojarzą się nam z jej
patronką Kunegundą Pawłowską.
Dobrze, że szkoła nasza ma taką
patronkę, a myślę że i orędow-
niczkę przed Bogiem. Dobrze, że
członkowie Stowarzyszenia Przyja-
ciół Gdańska co roku biorą udział
w uroczystości ku czci Patronki na-
szej szkoły. Niestety ich szeregi się
kurczą z upływem lat. Taka corocz-
na uroczystość pozwala nauczycie-
lom i uczniom spojrzeć w przeszłość,
by poznać kim byli ci heroldowie
obrony polskości i wiary. Niewątpli-
wie byli wspaniałymi patriotami. To
pojęcie jest niestety wciąż obce mło-
demu pokoleniu. A przecież oni za
polskość, za przekazywanie prawdy,
za wiarę w Boga ponosili cierpie-
nie. Płacili drogo, bo często życie
oddawali za te wartości. Wspaniała
to spuścizna dla nowych pokoleń.
Myślę, że nie jesteśmy godni takiego
dziedzictwa i że go nie doceniamy
na co dzień.

Dni Szkoły łączą nauczycieli, ro-
dziców i uczniów we wspólnym tru-
dzie przekazywania wartości i przyj-
mowania tych wartości. Jakie to
wartości? Redaktor i dziennikarz
Maciej Iłowiecki powiedział kiedyś,
że środkom przekazu łatwiej służyć
kłamstwu i złu niż wychowaniu.
Czy mają być promowane wartości
wychowania bez wymagań, bez dys-
cypliny – wg powiedzenia: „Róbta co
chceta?” Jakie wartości przekazał
nam Pan Jezus? Oto przychodzi do

Niego bogaty młodzieniec i stawia
pytanie: „Nauczycielu, co dobrego
mam czynić, aby otrzymać życie
wieczne?. . . zachowaj przykazania.
. . .Jeśli chcesz być doskonały idź
sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za mną!” (Mt
19, 16 – 22).

Oto sam Pan Jezus daje młode-
mu człowiekowi receptę na życie.
Czy wymyślimy coś lepszego? Je-
zus nie uczył ekonomii, geografii
czy innych przedmiotów, a nazwano
Go Nauczycielem, a Apostołów Jego
uczniami. Czego uczył? Uczył jak
żyć, jak postępować, a cała Jego
nauka streszcza się w tym jednym:
„Będziesz miłował. . .”.

Co natomiast dziś proponuje się
młodym? Proponuje się: życie bez
poświęceń, życie bez szacunku do
życia i tego nienarodzonego i te-
go w podeszłym wieku, życie bez
wiary, życie bez zobowiązań, ży-
cie bez miłości, życie bez szacunku
do przeszłości, luz moralny. I moż-
na by jeszcze wymienić tu wiele
podobnych propozycji. Postawię py-
tanie: czy takiej szkoły, tak wy-
chowywanej młodzieży oczekiwała
po zakończeniu okrutnej II wojny
światowej Kunegunda Pawłowska,
czy choćby gdańscy błogosławieni
duszpasterze: ks. Bronisław Komo-
rowski, Ks. Franciszek Rogaczew-
ski, ks. Marian Górecki i, jakże tu
nie dodać, św. Maksymilian Kolbe,
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który poświęcił życie dla ratowania
współwięźnia, a także tych 108 mę-
czenników ostatniej wojny, których
wyniósł na ołtarze w 1999 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II.

„Nauczycielu dobry co mam czy-
nić?” Słowa Pana Jezusa przybliżył
nam Ojciec Święty pouczając nas
w czasie swoich siedmiu pielgrzy-
mek do Ojczyzny. W 1987 roku
do młodzieży na Westerplatte po-
wiedział: „Musicie od siebie wy-
magać, choćby inni nie wymagali”.
W 1991 r. Ojciec Święty pielgrzymu-
jąc po Polsce oparł swe nauczanie
na 10 Przykazaniach Bożych. Wielu
rodakom nie podobało się to na-
uczanie, jak wówczas, gdy Jezus
zapowiadał Eucharystię, wielu mó-
wiło: „Twarda ta mowa, któż jej
słuchać może?” (J 6, 60). Podczas
ostatniej pielgrzymki Ojciec Święty
wzywał do życia w świętości.

Czyż nie taki przykład pozosta-
wiła nam Maryja? Jej miłość do
Boga potwierdza w słowach: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa Twego”. Czy się

zawiodła? Czy przegrała życie? Oto
są wartości, które trzeba przyswo-
ić młodemu pokoleniu. Oto recepta
na dobre, szczęśliwe i bezpieczne
codzienne życie!

Dziś niektórzy mówią: w Boga
wierzę, ale w Kościół nie. Tym-
czasem Kościół jest mostem łączą-
cym dwa brzegi ludzkiej egzysten-
cji. Ruch na tym moście to wartości
chrześcijańskie. Bez Kościoła nie ma
wartości chrześcijańskich. Filarami
mostu są: wiara, nadzieja i miłość.
Most ten ma 12 przęseł, czyli 12
Apostołów, którzy wyruszyli dawać
światu świadectwo o Chrystusie.

Oby uroczyste obchody dnia pa-
tronki szkoły pomogły wszystkim –
uczniom i nauczycielom pokochać
głębiej Boga i Ojczyznę, a nauczy-
cielom dopomogły łączyć w procesie
wychowania stawianie uczniom wy-
soko poprzeczki konsekwentnych
wymagań z miłością do nich.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2000

1 czerwca: Wniebowstąpienie
Pańskie, uroczystość

Wierni mają dziś obowiązek uczest-
niczenia we Mszy św. (Msze św. o
godz. 10.00 i 18.00).

Niebo to miejsce, do którego wej-
dą dusze sprawiedliwych. Niebo to
stan wiecznej szczęśliwości. „Otrze
Bóg wszelką łzę z oczu ich. I nie

będzie już bólu, ani płaczu, ani na-
rzekania, lecz pokój i radość” (por.
III modlitwa eucharystyczna). Z nie-
bem łączy się symbolika obłoku. Bóg
w słupie obłoku prowadził Izraelitów
do Ziemi Obiecanej. Na Górze Tabor
podczas Przemienienia, obłok okrył
obecnych świadków. Obłok jest sym-
bolem obecności Boga. Z niebem łą-
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czy się wyobrażenie tronu. Tron wy-
raża wywyższenie człowieczeństwa.
Wreszcie wniebowstąpienie „w gó-
rę” oznacza, że Pan Jezus przestał
przebywać w widzialnej postaci na
ziemi, pozostając z nami w sposób
niewidzialny. Niebo jest tam, gdzie
jest Pan Jezus. Jeśli mieszka w two-
jej duszy – to masz „niebo” w swojej
duszy.

4 czerwca: 7 Niedziela
Wielkanocna

„Nie proszę, abyś ich zabrał ze świa-
ta, ale byś ich ustrzegł od złego”
(J 17, 15). W dzisiejszej Ewangelii
aż dziewięć razy Pan Jezus używa
słowa „świat”. Oznacza ono dobra,
które stworzył Bóg, ale także – uży-
wanie tych dóbr w złych celach,
np. kradzieże, morderstwa, kłam-
stwa, przemoc – czyli używanie dóbr
świata, aby czynić zło. W Ewangelii
Pan Jezus modli się do swego Ojca,
nie o zabranie nas z tego świata, ale
by ustrzegł nas od zła, które jest na
świecie. Modli się o dobre serce. Je-
śli nie będzie dobra w sercach ludzi,
to przed złem nie obroni nas naj-
bardziej surowe prawo, nie obronią
tysiące policjantów, ani najbardziej
skomplikowane zabezpieczenia, czy
zamki.

11 czerwca: Niedziela Zesłania
Ducha Świętego

Duch Święty, to trzecia Osoba Bo-
ska równa Ojcu i Synowi. On unosił
się nad wodami, gdy jeszcze nie było
człowieka. On mówił przez proroków.
On jako obłok, osłaniał Przybytek.
On był przy Zwiastowaniu Najświęt-
szej Maryi Panny. On był przy chrzcie

Pana Jezusa w Jordanie i przemie-
nieniu na górze Tabor (obłok). Dzie-
siątego dnia po Wniebowstąpieniu
zstąpił On w postaci ognistych języ-
ków na Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku wraz z Maryją, Mat-
ką Jezusową, napełniając ich serca
męstwem, i oświecając rozum, by ro-
zumieli wszystko, czego nauczał Pan
Jezus i byli świadkami tego wszyst-
kiego. Wyrażamy pamięć o Duchu
Świętym, gdy czynimy znak krzyża
św., pozdrawiamy Trójcę Przenaj-
świętszą słowami: Chwała Ojcu i Sy-
nowi i Duchowi Świętemu, wyznaje-
my wiarę: „Wierzę w Ducha Święte-
go, Pana i Ożywiciela, który od Ojca
i Syna pochodzi. . .”, przyjmujemy
sakramenty, zwłaszcza: bierzmowa-
nia, małżeństwa, kapłaństwa. Dzię-
ki Duchowi Świętemu, który działa
w założonym przez Pana Jezusa Ko-
ściele, ten Kościół trwa, a bramy
piekielne Go nie przemogą.

12 czerwca: NMP Matki
Kościoła

Rola matki to dać życie, chronić
życie, towarzyszyć dziecku przez ży-
cie. Matka czuwa, uczy, wychowuje,
pomaga. Bóg dał nam, prócz ziem-
skiej matki, jeszcze drugą Matkę –
Maryję! Pod krzyżem na Golgocie ro-
dzi się Chrystusowy Kościół, a była
tam obecna Maryja. Ona z polecenia
umierającego Jezusa bierze w opie-
kę Jana, który jest przedstawicielem
powstającego Kościoła. Maryja jest
z Apostołami w Wieczerniku i trwa
z nimi na modlitwie w oczekiwaniu
na Ducha Świętego, który powsta-
jący Kościół umocni swoją obecno-
ścią. Maryja jest przez wieki obecna
w Kościele, a gdy grzechy prze-
chylają szalę Bożego miłosierdzia,
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przychodzi (Lourdes, Fatima, La Sa-
lette) i wzywa do pokuty, modlitwy
nawrócenia. Ona jest Wszechmocą
błagającą za nami, stąd mówimy
o Niej jako Pośredniczce łask.

12 czerwca przypada 13. rocz-
nica koronacji Cudownego Ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej,
której dokonał papież Jan Pa-
weł II podczas Mszy św. dla
świata ludzi pracy na Zaspie
w czasie swojej III pielgrzym-
ki do Ojczyzny. Złóżmy w tym
dniu Panu Bogu dziękczynienie,
uczestnicząc we Mszy św.

18 czerwca: Trójcy
Przenajświętszej

W katechizmowych sześciu praw-
dach wiary trzecia stanowi: Są trzy
Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży
i Duch Święty. Żydzi nie znali tej
prawdy wiary. Objawił ją Pan Je-
zus. Wiara w Trójcę Przenajświętszą
różni nas od Żydów i mahometan.
W naszym życiu tę wiarę w Trój-
cę Przenajświętszą potwierdzamy
przy chrzcie św., który otrzymujemy
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego. W sakramencie pokuty kapłan
rozgrzesza nas w Imię Trójcy Prze-
najświętszej. Wszelkie poświęcenia
i błogosławieństwa, jakie otrzymuje-
my przez posługę Kościoła dokonuje
się w Imię Trójcy Przenajświętszej.
Prawdę tę wyznajemy w niedzielnej
Mszy św., gdy odmawiamy „Wierzę
w Boga”. Prawda o Trójcy Przenaj-
świętszej jest jedną z największych
tajemnic naszej wiary.

22 czerwca: Boże Ciało

O godz. 10.00 – uroczysta Msza św. z
procesją eucharystyczną do czterech
ołtarzy.

W Wielki Czwartek, podczas Ostat-
niej Wieczerzy Pan Jezus powiedział
do Apostołów: „Bierzcie i jedzcie”,
Wziąwszy chleb w swoje ręce powie-
dział: „To jest Ciało Moje”, podobnie
wziąwszy kielich z winem powie-
dział: „To jest kielich Krwi Mojej”
(por. Mt 25). Dla wyrażenia pu-
blicznej radości z posiadania tak
wielkiego daru Bożego Ciała, Kościół
poza Wielkim Czwartkiem ustanowił
święto, w którym podczas uroczystej
eucharystycznej procesji wyrażamy
publicznie wiarę i radość, że Bóg
jest z nami. Papież Paweł VI powie-
dział, że w procesji eucharystycznej
nie my towarzyszymy Panu Jezu-
sowi na naszych drogach, ale to
On idzie z nami na ścieżkach życia
na przestrzeni czasów. Procesja eu-
charystyczna jest symbolem naszej
życiowej pielgrzymki za Jezusem do
nieba. To On jest Panem i Go-
spodarzem, który: „Zagrody nasze
widzieć przychodzi, jak się dzieciom
Jego powodzi” (z pieśni Zróbcie Mu
miejsce).

25 czerwca: 12 Niedziela zwykła

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jak-
że wam brak wiary” (Mk 4, 40).
Dzisiejsza Ewangelia opisuje burzę
na morzu. Apostołom grozi zatonię-
cie. Do tego jest noc. Nie pozostaje
im nic innego jak prosić Jezusa
o ratunek. Zaczęli więc wołać do
Chrystusa pełni trwogi: „Panie, nic
Cię to nie obchodzim że giniemy?”
Pan Jezus uciszył burzę. Gdy na-
stała głęboka cisza, powiedział do
nich: „Czego tak bojaźliwi jeste-
ście? Jakże wam brak wiary”. Burza
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na jeziorze jest obrazem Kościo-
ła i naszego życia. Malarze często
przedstawiają Kościół w postaci ło-
dzi, na której Piotr czy jego następcy
są sternikami. Porównanie to teraz
jest szczególnie aktualne. Widząc co
dzieje się we współczesnym świecie,
wielu ludzi sądzi, że Kościół prze-
żywa kryzys, a nawet – że tonie.
Wielu przepowiada koniec Kościoło-
wi. Oni wszyscy wątpią w Boskie
pochodzenie Kościoła, zwłaszcza ci,
którzy występują z niego. Czy zapo-
mnieliśmy o tym, że Chrystus jest
głównym sternikiem Kościoła – ło-
dzi Piotrowej? Czy zapomnieliśmy
o słowach Pana Jezusa skierowa-
nych do Piotra, że bramy piekielne
nie przemogą Kościoła? „Czemu tak
bojaźliwi jesteście? Jakże Wam brak
wiary”.

Uroczystości

24 czerwca: Narodzenie św.
Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel był ostatnim proro-
kiem Starego Testamentu. Jego na-
rodzenie Anioł Pana przepowiedział
Zachariaszowi, podczas gdy składał
on ofiarę kadzielną w Świątyni, zgod-
nie z wyznaczoną mu w losowaniu
kolejnością. Jan Chrzciciel wskazał
Chrystusa podczas chrztu w Jorda-
nie. Jego wielkość podkreślił Pan
Jezus, gdy mówił, że spośród naro-
dzonych z niewiast nie ma większych
nad Jana Chrzciciela. Poniósł śmierć
męczeńską przez ścięcie głowy za
upominanie króla Heroda z powodu
cudzołóstwa.

29 czerwca: Świętych
Apostołów Piotra i Pawła,
uroczystość

Wierni mają dziś obowiązek uczest-
niczenia we Mszy św. (Msze św. o
godz. 10.00 i 18.00).

W wielu miejscach Pisma św.
Nowego Testamentu ukazana jest
szczególna rola św. Piotra. To jego
Pan Jezus wybrał, jemu zmienił imię
Szymon na Piotr – czyli Skała, jego
wyróżnił, czyniąc wraz z Jakubem
i Janem świadkiem wskrzeszenia
córki Jaira, przemienienia na Ta-
borze i modlitwy w Ogrójcu. Jemu
przekazał władzę kluczy: „Tyś jest
opoka i na tej opoce zbuduję Mój
Kościół” (Mt 16, 18). Aż 114 razy
w Piśmie św. występuje jego imię. Po
zmartwychwstaniu Pan Jezus jemu
powiedział: „Paś baranki moje, paś
owce moje” (J 21, 15). O tym, że
Piotr był niekwestionowanym auto-
rytetem w Kościele świadczy 12 roz-
działów Dziejów Apostolskich. Czy
Pan Jezus chciał, aby najwyższa
władza św. Piotra była w kościele
sprawowana przez papieży? Jest to
ważne pytanie, ponieważ inne wspól-
noty Kościołów widzą w prymacie
papieży istotną przeszkodę do osią-
gnięcia jedności Kościoła. W Piśmie
św. wprost nie czytamy o następcach
św. Piotra, ale zauważmy, że Ewan-
gelista Mateusz przytaczając słowa
Pana Jezusa: „Tyś jest opoka i na tej
opoce zbuduję Mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą” podkre-
śla jego trwanie w następcach. Pan
Jezus ogarnia spojrzeniem przyszłe
huragany i prześladowania oraz pod-
kreśla potrzebę opierania się im. Ma
to realizować Piotr w swoich następ-
cach.

Piotr i Paweł są powszechnie
od początków Kościoła uważani za
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jego filary. Piotr posłany jest zwłasz-
cza do Żydów, a Paweł do pogan.
Paweł posiadał gruntowne wykształ-
cenie. Miał umysł głęboki i wnikli-
wy. Był praktycznym organizatorem
pierwszych gmin chrześcijańskich.
Pokochał Chrystusa miłością niesły-
chanie gorącą i gotową do wszelkich
poświęceń. Podczas 13-letniej pra-
cy apostolskiej przewędrował cały
ówcześnie znany świat. Ukoronował
swoją miłośc do Pana Jezusa śmier-
cią męczeńską w Rzymie za bramą
Ostyjską w 67 r. W tym samym roku
został w Rzymie ukrzyżowany św.
Piotr.

30 czerwca: Najświętszego
Serca Pana Jezusa

Dzisiejsza uroczystość wywodzi się
z objawienia Pana Jezusa św. Mał-
gorzacie Alacoque w dniu 16 czerw-
ca 1675 r. Zatwierdzona dla całego
Kościoła w 1856 r. Wielu zwalcza
ten kult twierdząc, że nie ma pod-
staw w Piśmie św. i że wywodzi
się z objawienia prywatnego. Papież
Pius XII w encyklice Haurietis aquas
wywodzi uzasadnienie tego święta
w Piśmie św. Przytacza fragment,
w którym Pan Jezus w ostatnim
dniu Święta Narodów w Jerozoli-
mie nawiązując do wyprowadzenia
przez Mojżesza wody ze skały po-
wiedział: „Jeśli ktoś jest spragniony,
a wierzy we Mnie – niech przyj-
dzie do Mnie i pije. . . A powiedział

to o Duchu, którego mieli otrzy-
mać wierzący w Niego” (por. J 7,
37 – 39). Ojcowie Kościoła tłumaczy-
li, że w tych słowach Pan Jezus
objawił najgłębszą tajemnicę Swe-
go Serca. Ono jest „źródłem żywej
wody” czyli darów Ducha Świętego
dla wierzących w Niego. Ta praw-
da znajduje dopełnienie w relacji
św. Jana Apostoła o wypływie wo-
dy z przebitego boku – serca Pana
Jezusa.

Ogłoszenia

1 czerwca: Pierwszy czwartek mie-
siąca – od godz. 15.30 spowiedź św.
dzieci miejscowych

***
2 czerwca: Pierwszy piątek miesią-
ca – od godz. 8.00 wizyta księ-
dza u chorych miejscowych; od
godz. 14.30 spowiedź św. dzieci z
wiosek; godz. 17.00 Msza św. z od-
wozem dzieci do wiosek

***
3 czerwca: Pierwsza sobota miesią-
ca – od godz. 15.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu; godz. 17.30
trzecie z pięciu Nabożeństw Fatim-
skich – Różaniec Fatimski połączony
z Nowenną do Matki Bożej i Mszą
świętą.

ks. E. Szymański

13 czerwca: przypada 35. rocznica święceń kapłańskich Księdza Kanonika
Edwarda Szymańskiego. Wszystkich zapraszamy w tym dniu do udziału we
Mszy św., podczas której za przyczyną Matki Bożej Trąbkowskiej dziękować
będziemy Bogu za dar kapłaństwa naszego drogiego Duszpasterza.

Redakcja
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SZATAN – CZY NAPRAWDĘ ISTNIEJE?

W bunkrze na terenie Rudy Ślą-
skiej w dniu 2 marca 1999 r. podczas
„czarnej mszy” złożono szatanowi
w ofierze, zadając 19 ciosów nożem,
18-letniego Kamila i 19-letnią Ka-
rinę. Sprawcy niemal jednoznacznie
zadeklarowali chęć przypodobania
się złu. Przyznanie się do kultu sza-
tana w tak skrajnej postaci wywołało
powszechne oburzenie, choć symbo-
lika satanistyczna w łagodniejszej
formie zagościła na stałe w naszej
kulturze. Niemal nie dziwią noszone
przez młodych ludzi czarne koszulki
z demonicznymi twarzami, noszo-
ne na szyi pentagramy, czy napisy
„666”. Dobrze sprzedają się na pol-
skim rynku elektroniczne modemy
o satanistycznej nazwie „Diablo”,
chętnie kupowano miesięcznik sata-
nistów „Zły”, tylko protest kolpor-
tera usunął go ze sprzedaży w kio-
skach.

Świadomość obecności zła ma od-
bicie w naszym języku, w którym
istnieje wiele określeń szatana. Ks.
Czesław Bartnik w „Dogmatyce ka-
tolickiej” przytacza takie określenia:
szatan, diabeł, Belzebub, Lucyfer,
demon, czart, zły, licho, bies, Kusy,
paskudnik, Kudłacz, Kosmaty, pie-
kielnik. Trudna do wyjaśnienia jest
prawda o szatanie – aniele zbun-
towanym przeciw Stwórcy. Szatan
się nie nawróci. Jego wybór jest
ostateczny, bo żyjąc w wieczności,
podejmuje decyzje na wieczność. Do-
gmatyk i znany teolog ks. Bartnik
wyjaśnia, że: „Duchowy anioł cały
jest decyzją. Jeśli decyzja była za

Bogiem, to cały byt anielski jest za
Bogiem. Jeśli przeciw, to cała istota
jest przeciw Bogu”.

Dlaczego szatan sprzeciwił się
Bogu? Pismo święte wprost nie od-
powiada na to pytanie. Teologowie
przypuszczają, że z powodu pychy,
przez którą nie chciał podporząd-
kować się Bogu. Powodem „buntu”
mogła być zazdrość o człowieka, któ-
rego Bóg stworzył na „swoje podo-
bieństwo”. Mógł też się zbuntować,
bo nie chciał człowiekowi usługiwać.

Buntując się przeciw Bogu, sza-
tan wybrał zło. Zło jest brakiem
dobra, a nie przeciwstawieniem do-
bra.

Pismo Święte ukazuje szatana
i mechanizmy jego przewrotnego
działania. Po opisie stworzenia czło-
wieka w literacki sposób opisuje
kuszenie pierwszych ludzi w Raju.
Sztan przedstawia się tu jako ich
przyjaciel, wyolbrzymia Boży zakaz
spożywania owocu z drzewa „wia-
domości dobrego i złego”. Dopiero
po spożyciu owocu – pierwsi ludzie
przekonują się, że zostali oszukani.
(Por. Księga Rodzaju 3).

W Nowym Testamencie wątek
kuszenia powraca w opisie poby-
tu Pana Jezusa na pustyni, gdy
przygotowywał się do publicznego
nauczania. Szatan próbuje zwodzić
głodnego Jezusa chlebem, chce Mu
ofiarować wszystkie królestwa świa-
ta i zapewnia, że gdy z narożnika
świątyni rzuci się na ziemię, ochro-
nią Go aniołowie. Pan Jezus katego-
rycznie odrzuca te sugestie. (Łk 4,
1–13).
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Inne oblicze szatana ukazane jest
w postaci opętanego Gerazeńczyka,
który mieszka w grobowcach, wciąż
dniem i nocą krzyczy, rwie łańcu-
chy, którymi go skrępowano. Jezus
wyrzuca z niego demony, które wstę-
pują w stado pasących się świń. (Mk
5, 1– 20).

Dziś także zdarzają się przypadki
opętania lub wpływu szatana na czło-
wieka – wyjaśnia włoski egzorcysta
ksiądz Fulvio Di Fulvio. Wymienia
5 sposobów wpływu szatana na ludzi:
� pokusa, na przykład chęć popeł-

nienia samobójstwa;
� dręczenie; człowiek w wyniku drę-

czenia może czuć się osłabionym,
a nawet mieć „siniaki” na ciele;
takiego dręczenia doznawał przez
35 lat święty Jan Vianey, któremu
szatan nigdy nie pozwalał zasnąć;

� obsesja; związana może być z noto-
rycznymi pokusami erotycznymi,
poczuciem lęku czy winy, bądź
chęcią popełnienia samobójstwa,
by uciec przed trudnościami życia;

� opętanie; ogranicza wolę człowie-
ka, ale jej nie odbiera; objawia
się na przykład w oporze przed
wejściem do kościoła, odczuwaniu
wstrętu wobec przedmiotów kultu.

� „skażenie środowiska”; są to miej-
sca częstego popełniania grzechów
ludzkich, które mogą mieć zły
wpływ na ludzi tam przebywają-
cych; potocznie nazywamy je me-
linami.

Szatan w kuszeniu niekiedy pod-
szywa się pod anioła. Jest mistrzem
kamuflażu. Nadaje pokusom etykietę
dobra, szlachetności, pobożności (de-
wocja), przekazuje, że trzeba wybrać
mniejsze zło (ale zawsze zło), albo
wmawia, że „takie jest życie”, więc

trzeba pójść na kompromis. Pozwala
to żyć człowiekowi w przekonaniu,
że czyni wszystko w dobrej wie-
rze. „Dobrymi chęciami jest piekło
wybrukowane” – mówi przysłowie
ludowe.

Oblicze szatana określają najle-
piej pojęcia: Lucyfer i diabeł. Lucyfer
znaczy: „niosący światło” – szatan
tu występuje jako anioł światłości.
Diabeł oznacza po grecku kogoś kto
zwodzi, oszukuje, jest wrogiem. Dia-
beł umiejętnie skłóca ludzi ze sobą
i roznieca w nich wzajemną wrogość.

Wypędzenie szatana dokonuje się
przez tzw. egzorcymy, czyli uwolnie-
nie spod wpływu szatana. Egzorcy-
zmy są praktykowane w Kościele od
początku chrześcijaństwa. Najsku-
teczniejszą formą uwolnienia od sza-
tana jest modlitwa, post i jałmużna.
Od połowy III wieku egzorcyzmów
dokonują tylko osoby wyznaczone
przez Kościół.

W styczniu 1999 r. stolica apo-
stolska ogłosiła nowy rytuał egzorcy-
zmów. Zmianę taką zalecił już Sobór
Watykański II. Powodem jest odra-
dzający się satanizm, magia i okul-
tyzm. Stwierdzenie, czy dana osoba
jest opętana, jest bardzo trudne. Ob-
jawy opętania przypominają chorobę
psychiczną. Dlatego osoba podejrza-
na jest najpierw poddana badaniom
przez lekarza psychologa lub psy-
chiatrę. W przypadku konkretnego
podejrzenia o opętanie, szuka się
przyczyn opętania. Zdaniem wspo-
mnianego egzorcysty księdza Fulvio
Di Fulvio przyczyną opętania jest
często niezadośćuczyniony grzech,
brak przebaczenia innym, udział
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w seansach okultystycznych, zataje-
nie grzechu aborcji lub grzechu mo-
lestowania seksualnego. Do sprawo-
wania egzorcyzmów uprawnieni są
wyłącznie kapłani wyznaczeni przez
księdza biskupa. Wypędzanie diabła
przez samozwańczych egzorcystów
może zakończyć się ich własnym
opętaniem. Egzorcyzmy nie polegają
bowiem na magicznych zaklęciach,
gestach, lecz na ufnym wezwaniu
Chrystusa w imieniu Kościoła. „Naj-
większym egzorcyzmem jest miłość
Jezusa, a pierwszym sposobem jest
Słowo Boże” – tłumaczy ks. Fulvio.
Podstawowym egzorcyzmem jest sa-
krament chrztu św., który uwalnia
od grzechu pierworodnego i wszyst-
kich innych grzechów. Jest tam spe-
cjalne wyznanie wiary przypomniane
co roku podczas Wigilii Paschalnej.
Kapłan stawia tu pytania:

Czy wyrzekasz się grzechu?

Czy wyrzekasz się wszystkiego,
co prowadzi do grzechu?

Czy wyrzekasz się szatana, który
jest głównym sprawcą grzechów?

Dopiero potem pyta: Czy wie-
rzysz. . .?

Moc egzorcyzmującą ma także
sakrament pokuty oraz modlitwa
uwielbienia, ufna wiara w Boga.

Największym współczesnym suk-
cesem szatana było przekonanie lu-
dzi, że nie istnieje. Dokonał tego
w podstępny sposób: przedstawia się
go z ogonem i rogami, a piekło ze
smołą i zapachem siarki. Teologo-
wie podkreślają, że pokusy szatana,
choć są bardzo niebezpieczne, nigdy
nie przekreślają wolnej woli. Osta-
tecznie decyzja wyboru należy do
człowieka.

ks. E. Szymański

I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII
Trąbki Wielkie, 7 maja 2000 r.

„Oto jest dzień, Oto jest dzień,
który dał nam Pan!. . .”

Dnia 7 maja 51 dzieci przyję-
ło Pana Jezusa po raz pierwszy
do swych radosnych serc. Rado-
snych – ponieważ każdy przyjmują-
cy Pana Jezusa miał uśmiechniętą
buzię. Uśmiechu dziecka oczekują
rodzice, dziadkowie, a dzisiaj ten
uśmiech otrzymał sam Jezus – ja-
ko wdzięczność za otrzymany owoc
zmartwychwstania Pana Jezusa.

Uroczystość I Komunii św. jest
zawsze wzniosła i na trwałe pozo-
staje w pamięci dziecka, rodziców

i ich gości. Sprzyjała bardzo pięk-
na, słoneczna pogoda, serdeczna at-
mosfera i dobra organizacja. Należy
podkreślić bardzo pięknie przystro-
jony kościół na tę uroczystość. Tym,
którzy to zrobili należy się uznanie
i podziękowanie.

Bóg zapłać – wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia uro-
czystości I Komunii świętej w naszej
parafii.

Jerzy Ptach
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Podziękowania rodziców

Ukochany księże proboszczu, oj-
cze naszej parafialnej owczarni,
w tym jakże radosnym i uroczy-
stym dniu, kiedy nasze dzieci, po raz
pierwszy przyjęły Eucharystyczne-
go Chrystusa do swych serc, pragnę,
w imieniu wszystkich zgromadzo-
nych tutaj rodziców pogratulować
Ci za wszelką pomoc w wychowaniu
i przygotowaniu naszych dzieci do
sakramentu Komunii świętej.

Matka Teresa z Kalkuty mówiła,
iż kiedy mamy Boga w naszym sercu
– nabiera ono sensu. Wszystko zaś
nabiera wartości i staje się owocne.
Niechaj jej słowa przychylą się do
naszych serc.

Księże proboszczu, wielki czci-
cielu Matki Bożej, Królowej Gdań-
skich Wyżyn, dziękujemy za trwa-
jącą dziewięciotygodniową nowen-
nę, która przygotowała nas do dzi-
siejszego, uroczystego dnia. Pragnę

wyrazić wdzięczność za wspólną
modlitwę w sobotni wieczór, która
zcementowała nasze rodziny.

Ukochany księże proboszczu,
w imieniu rodziców zapewniam, iż
będziemy starali się nadal prowa-
dzić nasze pociechy w wierze kato-
lickiej, jak przyrzekaliśmy podczas
sakramentu chrztu św. Wierzę, że
wszyscy, jako wierzący będziemy
starali się wypełniać słowa Ojca św.
Jana Pawła II, który mówi, że życie
każdego człowieka musi być nie-
przerwaną wędrówką ku świętości.

Niechaj Chrystus, którego nasze
dzieci dzisiaj przyjęły w sakramen-
cie Eucharystii błogosławi Ci księże
na dalsze lata. Niech Pani Trąb-
kowska wyprasza Tobie potrzebne
łaski. Niechaj kult w naszym sank-
tuarium rozkwita pięknie, jak polne
kwiaty na łące.

Szczęść Boże.

Boczne ołtarze podczas uroczystości I Komunii św. udekorowane były gałązkami
z sercami zawierającymi modlitwy dzieci.
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Dzieci pierwszokomunijne w jednolitych szatach pięknie uczestniczyły po raz
pierwszy w pełni we Mszy św.

12



Na zakończenie uroczystości po nieszporach dzieci pierwszokomunijne zgodnie
z tradycją pozowały do zdjęcia.
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UROCZYSTOŚĆ PARAFIALNA – BIERZMOWANIE
Trąbki Wielkie, 15 maja 2000 r.

Powitanie Księdza Arcybiskupa
przez rodziców

Najdostojniejszy Księże Bisku-
pie, niech mi wolno będzie, w imie-
niu rodziców młodzieży, która dzi-
siaj ma przyjąć sakrament bierzmo-
wania, skierować do Waszej Eksce-
lencji słowa serdecznego powitania
w naszym Sanktuarium Maryjnym
w Trąbkach Wielkich.

Parafia nasza dostąpiła w tym
roku szczególnego wyróżnienia, po-
nieważ jako jedna z nielicznych spo-
śród 171 parafii Archidiecezji Gdań-
skiej, została wyznaczona przez ks.
Arcybiskupa jako Kościół Odpusto-
wy Roku Jubileuszowego.

Jesteśmy za to wdzięczni, ja-
ko parafianie i mieszkańcy gminy
Trąbki Wielkie. Radujemy się rów-
nież z tego, że w tak uroczystym
i wyjątkowym dla nas dniu, zaszczy-
cił nas ks. Biskup swoją obecnością
i posługą duszpasterską.

Dzień dzisiejszy, to dzień niezwy-
kły i niepowtarzalny dla wszystkich
młodych ludzi, którzy przybyli tu
z wielu miejscowości naszej gminy,
aby uczestniczyć w kolejnym etapie
chrześcijańskiego wtajemniczenia –
przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia.

Obowiązkiem rodziców jest
troszczyć się o przygotowanie swo-
ich dzieci do przyjęcia sakramen-
tów świętych takich jak Eucha-
rystia i bierzmowanie. Troska ta

przejawia się poprzez formowanie
w nich, od najmłodszych lat, ducha
wiary i stopniowe jego umacnianie,
a także przez dawanie przykładu
własnym życiem. Wspólnym wysił-
kiem nas – rodziców oraz kapłanów
i katechetów, staraliśmy się przygo-
tować nasze dzieci do przyjęcia tego
sakramentu.

Przez bierzmowanie młodzi lu-
dzie otrzymają dar Ducha Święte-
go, polegający na umocnieniu ich
w wyznawaniu wiary i postępowa-
niu według jej zasad. Przyjęcie tego
sakramentu jest także publicznym
świadectwem dojrzałości chrześci-
jańskiej każdego z nich.

W dzisiejszej dobie, gdy w Pol-
sce możemy korzystać z pełni praw
obywatelskich i ludzkich, gdy zmie-
rzamy jako Państwo i Naród do
uczestnictwa w strukturach Unii
Europejskiej, gdy prawie bez prze-
szkód możemy korzystać z osiągnięć
współczesnej cywilizacji, szczególnie
młodzież narażona jest na niebez-
pieczeństwa z tym związane. Nar-
komania, swobody obyczajowe, eu-
tanazja czy aborcja to tylko niektóre
z zagrożeń, związanych z koniecz-
nością dokonywania wyborów na-
tury moralnej, z którymi spotykać
się będzie nasza młodzież. Środki
masowego przekazu, a szczególnie
telewizja i prasa, propagują kon-
sumpcyjny model życia, skłaniają
do wybierania wyłącznie tego co
lekkie, łatwe i przyjemne. A życie
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chrześcijanina to przede wszystkim
obowiązek i odpowiedzialność przed
Bogiem za siebie i drugiego człowie-
ka – to droga miłości Boga i bliź-
niego. Jestem przekonany, że tylko
z mocą Ducha Świętego, uzyska-
ną przez sakrament bierzmowania,
młodzi ludzie będą w stanie dokony-
wać właściwych wyborów, zgodnych
z naszą wiarą.

Najlepszym szafarzem sakra-
mentu bierzmowania jest biskup,
dlatego w imieniu rodziców, chcę
prosić Waszą Ekscelencję o przewod-
niczenie dzisiejszej liturgii Mszy św.
i udzielenie zgromadzonej tu mło-
dzieży sakramentu bierzmowania.

Niech sakrament ten pozostawi
trwały ślad w ich duszach i zacieśni
ich więź z Kościołem, tak jak dzieje
się od blisko dwóch tysięcy lat –
od czasów, gdy wierni otrzymywali
dar Ducha Świętego bezpośrednio
od Apostołów.

Powitanie Księdza Arcybiskupa
przez kandydatów do bierzmowania

Ekscelencjo, najdostojniejszy
nasz Księże Arcybiskupie Metropo-
lito Gdański, nadszedł długo i nie-
cierpliwie oczekiwany dzień, w któ-
rym my oraz nasze koleżanki i ko-
ledzy mają otrzymać Sakrament
dojrzałości w wierze.

Obdarowani łaską wiary na
chrzcie świętym poznawaliśmy ją
i pogłębiali przez posługę naszych
rodziców i na lekcjach religii. Oprócz
katechezy szkolnej i przyparafialnej,
tegoroczne przygotowanie do sakra-
mentu bierzmowania wypełniły: co-
miesięczna pierwszopiątkowa spo-
wiedź i Komunia św. Sprawdzian

znajomości podstawowych prawd
wiary w obecności rodziców. Wresz-
cie w 9-cio tygodniowej Nowennie
prosiliśmy naszą Pannę Trąbkow-
ską o potrzebie łaski, byśmy wiarą
samodzielnie żyli, wyznawali ją i jej
bronili.

Serdecznie prosimy Cię Eksce-
lencjo o udzielenie nam sakramentu
bierzmowania, o modlitwę i bło-
gosławieństwo na odważne życie
wiarą.

Podziękowanie bierzmowanych
za udzielenie sakramentu

Wasza Ekscelencjo, Księże Arcy-
biskupie, w tym ważnym i uroczy-
stym dniu, jakim jest dzień przyjęcia
sakramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej lchciałabym w imieniu wszyst-
kich bierzmowanych dziś osób bar-
dzo serdecznie podziękować Ks. Ar-
cybiskupowi za udzielenie nam sa-
kramentu Ducha Świętego. Bardzo
gorąco dziękujemy za to światło
wiary, jakim jest sakrament bierz-
mowania. Wiemy, że będzie nas ono
prowadzić przez trudy i obowiązki
dnia codziennego, pomagać prze-
zwyciężać przeciwności losu i trwać
przy Bogu. Mamy świadomość, że
to światło nie pozwoli nam zabłą-
dzić na tej długiej i jakże trud-
nej drodze do szczęścia wiecznego.
Wiemy, że za pośrednictwem Ks.
Arcybiskupa Duch Święty napełnił
sobą nasze ciała i serca czyniąc
nas w pełni dojrzałymi chrześci-
janami odpowiedzialnymi za swo-
je myśli, słowa i czyny. Chcieliby-
śmy podziękować również Księżom
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Proboszczom, rodzicom, świadkom,
panom i paniom organistom, kate-
chetkom, gronu nauczycielskiemu,
osobom przygotowującym świąty-
nię na naszą uroczystość za to, że
tak wspaniale przygotowali nas do
przyjęcia sakramentu bierzmowa-
nia. Dziękujemy za trud i wielkie
serce włożone w te przygotowa-
nia. Chcielibyśmy także przeprosić
wszystkich za błędy i usterki popeł-
nione przez nas podczas tej uroczy-
stości. Waga i podniosłość tej chwili
oraz nieograniczona radość, jaka
nas napełnia sprawiają, że bardzo
tę chwilę przeżywamy. Za wszystkie
błędy, jeszcze raz bardzo przepra-
szamy. Cieszymy się, że właśnie
dziś mogliśmy przyjąć sakrament
bierzmowania. Mamy świadomość,
że jest do wielki zaszczyt móc przy-
jąć znamię Ducha Świętego w roku
wielkiego jubileuszu 2000 lat od
narodzenia naszego Zbawiciela, dla-
tego bardzo gorąco dziękujemy Ks.
Arcybiskupowi za to, iż za jego po-
średnictwem zostaliśmy napełnieni
Duchem Świętym, który odtąd bę-
dzie naszym przewodnikiem w ży-
ciu. Jeszcze raz, z całego serca –
Bóg zapłać.

Podziękowanie rodziców
za sakrament bierzmowania

Dostojny Pasterzu Kościoła
Gdańskiego, Wasza Ekscelencjo
Księże Arcybiskupie, w imieniu ro-
dziców młodzieży, która dziś dostą-
piła łaski sakramentu bierzmowa-
nia, pragniemy złożyć Ekscelencji
serdeczne podziękowania za udzie-
lenie naszym dzieciom tego daru

i skierowania do nas pasterskiego
pouczenia.

Jest to dla nas szczególne wyróż-
nienie, że dzieci nasze dostąpiły tej
łaski w Roku Jubileuszowym. Mamy
świadomość, że sakrament dojrza-
łości chrześcijańskiej jest uwieńcze-
niem pewnego etapu życia. Skończył
się dla nich czas dziecięcej beztroski
i zaczął się czas dawania świadectwa
wierze. Przez sakrament bierzmo-
wania nasze dzieci jeszcze ściślej
związały się z Kościołem, otrzyma-
ły szczególną moc Ducha Świętego.
Moc ta ma je uzdolnić do szerze-
nia wiary słowem i uczynkiem, do
bycia prawdziwymi Apostołami Je-
zusa. Dziękujemy przede wszystkim
Bogu i Maryi za dar macierzyństwa
i ojcostwa, bo bez niego nie byłoby
dzisiejszego święta.

Jako rodzice katoliccy obiecuje-
my, że będziemy czynić wszystko,
aby nasze córki i synowie byli wier-
ni Jezusowi i krzyżowi świętemu,
który jest znakiem miłości Boga,
która wszystkich jednoczy. Dołoży-
my wszelkich starań, by ich życie
dostosowane było do nauki Chry-
stusa i Bożych przykazań.

Wierzymy, że Duch Święty da
im siłę, aby na drodze swego życia
omijali zło, które będzie ich kusić
i wabić. Wiemy, że w dzisiejszych,
trochę dziwnych czasach, trudno
jest być dobrym. Zewsząd wszyscy
jesteśmy zagłuszani dźwiękiem re-
klam i hałaśliwymi pokusami tego
świata. Jednak ufamy, że dzięki
Bożej Opatrzności i Duchowi Świę-
temu nie ulegną półprawdom i pseu-
dowartościom i zachowają chrześci-
jańskie zasady, które staramy się
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im przekazywać. Pragniemy rów-
nież podziękować wszystkim, któ-
rzy w szczególny sposób przyczynili
się do uświetnienia dzisiejszej uro-
czystości. Mówi się, że radość dzie-
lona jest radością zwielokrotnioną,
tym bardziej, jako rodzice, jesteśmy
wdzięczni wszystkim tu obecnym,
którzy zechcieli być świadkami tak
podniosłej chwili i wzięli udział
w szczęściu naszych dzieci i na-
szych rodziców.

Szczęść Boże.

Podziękowanie rodziców
księżom katechetom

Wielebni księża: księże kano-
niku Edwardzie, księże kanoniku
Gerardzie, księże proboszczu Broni-
sławie, księże proboszczu Kazimie-
rzu. W imieniu rodziców chciałabym

Wam podziękować za przygotowa-
nie naszych dzieci do sakramentu
bierzmowania.

My rodzice wiemy, jak trudnym
zadaniem jest przekazanie wiary
młodemu pokoleniu w czasach, gdy
świat oferuje to co doczesne i prze-
mijające. Wy uczycie inaczej. Odkry-
wacie przed naszymi dziećmi praw-
dę o zbawieniu zawartą w tajemni-
cy Jezusa Chrystusa. Z pewnością
nie byłoby to możliwe bez pomocy
Ducha Świętego, który nieustan-
nie działa w Kościele, a szczególnie
działa przez Was drodzy kapłani.

Dary Ducha Świętego, które-
go nasze dzieci dzisiaj otrzymały
przez ręce Arcybiskupa Metropoli-
ty Gdańskiego, niech wydają owoce
w ich życiu. Niech będą one czytel-
nym znakiem obecności Chrystusa
w dzisiejszym świecie.

Młodzież prosi Księdza Arcybiskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.
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Kościół Trąbkowski wypełniony był młodzieżą z czterech parafii: Trąbki Wielkie,
Postołowo, Mierzeszyn i Kłodawa; przyjęcie sakramentu bierzmowania połączone
było z pielgrzymką jubileuszową do kościoła odpustowego.
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Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański odprawił Mszę św., podczas której wygłosił
do zebranych Słowo Boże, po czym udzielił sakramentu bierzmowania około 150
ósmoklasistom.
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BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA

Największe i najpotężniejsze
przykazanie: „. . .całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą, a bliźniego
swego jak siebie samego. . .”.

Stając przed tą doskonałą Prawdą
uświadamiamy sobie bardzo wyraź-
nie naszą słabość i małość wobec tej
Miłości. Jesteśmy tylko maleńkimi
dziećmi raczkującymi i uczącymi się.
Milcząca obecność trwa od początku
aż do skończenia świata – wszyst-
ko we wszystkim. Tutaj jest zaranie
wiary, ale równocześnie i nieskończo-
na nadzieja Obietnicy Bożej, która
spełnia się nieprzerwanie. Wszystko,
a więc i śmierć i w niej winniśmy
widzieć – pomimo wszystko – życie.
Czy właśnie w chwili śmierci nie na-
leży uświadomić sobie daru Ducha
Świętego!

Weźmy np. cud wskrzeszenia Ła-
zarza. „Wstań!” Jezus nie dokonuje
tego cudu w jednej chwili. Poprze-
dza go okres przygotowania Jego,
ale i również obecność wielu by-
ła konieczna. A więc już tutaj jest
początek Kościoła: „. . .gdzie dwoje

lub troje gromadzi się w Imię mo-
je. . .”. Czy był tak doskonałym, że
mógł wszystko uczynić – tak! Ale
jak przeogromnym wysiłkiem tego
dokonywał!

Dzień Zesłania Ducha Świętego
„. . .wszystkim zaś Objawia się Duch
dla wspólnego dobra, ale jeden jest
Pan; jednemu dany jest dar mądro-
ści, słowa, umiejętność poznawania,
wiary, czynienia cudów. . .” W tych
prawdach – myślę – największa jest
nadzieja dla każdego z nas. Życia
nie winno się sprowadzać do ubole-
wania nad osobistymi ułomnościami
czy też kalectwem duchowym czy to
fizycznym lub też zazdrości, raczej
winniśmy upatrywać drogi – co ja
mogę uczynić dobrego czy też do ko-
go mogę się zbliżyć aby dojrzeć swo-
je osobiste światło życia. „Szukajcie
a znajdziecie, . . .kołaczącemu otwo-
rzą”. Jestem – milcząca obecność
Boga promieniuje nieskończenie.

Halina Kanka

Z DZIEJÓW CHAMSTWA

Chamstwo zaczyna dominować
w naszym świecie. Jednych to
przeraża, dla drugich jest normą.
Agnieszka Osiecka przed laty w tek-
ście „Charkoty i wrzaski” pisała: To
się wszystko zaczyna od głośnego
mówienia, i w głośnym mówieniu
leży pies pogrzebany. Małe dziecko,

na które ktoś bez przerwy głośno
wrzeszczy najpierw nie wie, co się
dzieje, a potem też zaczyna wrzesz-
czeć, z początku na swoich słabszych
kolegów, a potem na swoje dzie-
ci. Rodziny, w których się głośno
mówi, są bardziej ordynarne niż
te, w których mówi się normalnym
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głosem. Wrzaski i pohukiwania two-
rzą w czterech ścianach jakieś nie-
uchwytne napięcie, i nawet przy-
padkowy gość robi się rozdrażniony
i nie wiedzieć, kiedy sam zaczyna się
drzeć. Moc ludzi pamięta jacy Niem-
cy się przed wojną zrobili hałaśliwi,
jak Hitler się darł, i co z tego wyszło.

Kiedyś cham nie był w modzie –
powiedział przed sześciu laty Sławo-
mir Mrożek – później stał się modny,
teraz dyktuje modę. Cham nie był
w modzie, ponieważ był pod społecz-
ną kontrolą. Mrożek uważa ponadto,
że chama uwolnił komunizm. Tym-
czasem komunizm odszedł, a cham
pozostał.

Na dobrą sprawę cham nie po-
winien dziś nikogo dziwić, ma prze-
cież swa bogatą historię. Podobnie
jak Herod na zawsze pozostanie
symbolem okrutnika, podobnie jak
onanizmowi dał imię jeden z biblij-
nych grzeszników, tak i grubiański
syn Noego dał początek pospoli-
temu określeniu, brzmiącemu dziś
jak najgorsza obelga. W Starym Te-
stamencie czytamy, iż potomkowie
Chama naśmiewającego się z pijane-
go ojca, skazani zostali na wieczną
służbę u progenitury jego cnotliwych
braci: Sama i Jafeta, którzy „okry-
li nagość” śpiącego po sutej libacji
Noego. Sytuację ową puentuje nieco
przekornie pewna współczesna pio-
senka: „bo kto z pijaka, jaka, śmieje
się, ten jest chamskiego rodu.”

Już św. Augustyn uważał, że nie-
wolnictwo choć niezgodne z naturą
ludzką jest moralnie usprawiedli-
wione, albowiem jest konsekwencją
klątwy rzuconej na Chama. Wywód
ten w następnych wiekach chętnie
powtarzali zwolennicy poddaństwa

chłopów, a następnie wielcy planta-
torzy Ameryki korzystający z nie-
wolniczej pracy Murzynów.

Kronikarz polski okresu renesan-
su opisywał obrazowo, jak to Noe
rozdzielił między synów „urzędy trzy
i powinowactwa”. Sem miał zostać
kapłanem, Jafet królem i szlachci-
cem. Natomiast Chamowi polecono,
by zajął się uprawą roli i rzemiosłem.
Choć Sem nie stał się synonimem
księdza, to jednak Cham już od
osiemnastego wieku na stałe wszedł
do języka polskiego jako pogardliwe
określenie chłopa.

Józef Matuszewski, który prze-
mianom znaczeniowym roztrząsane-
go terminu poświęci obszerną roz-
prawę, zwraca uwagę, iż słowo to
znają wyłącznie języki słowiańskie,
a i tu nie wszystkie, bo tylko czeski,
rosyjski i ukraiński.

Literatura polska doby oświece-
nia i przez cały dziewiętnasty wiek
bierze „chamów”(chłopów) w obro-
nę, zaś dręczyciele włościan ukazy-
wani byli w zdecydowanie negatyw-
nym świetle. Toteż z wyraźną ironią
przedstawił Mickiewicz Gerwazego,
a Sienkiewicz Zagłobę, wkładając
im w usta „antychamskie” tyrady.
Stary woźny z „Pana Tadeusza”,
nawiązując do przytaczanej wyżej
opowieści biblijnej, mówi: „Prawda,
że się wszyscy wywodzim od Adama,
Alem słyszał, że chłopi pochodzą od
Chama”.

Kraszewski, Orzeszkowa, Dyga-
siński będą ośmieszać owe szlachec-
kie fumy, propagując ideę stopniowe-
go zrównywania się stanów poprzez
małżeństwa. Towarzyszyła temu dal-
sza literacka nobilitacja chłopa, za-
początkowana już przez pisarzy pol-
skiego oświecenia.
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W literaturze pięknej, następ-
nie w filmie amerykańskim Murzyn
przez długi czas pojawiał się w roli
drugoplanowej. Jeśli zaś bywał bo-
haterem pierwszego planu, to raczej
jako osoba szlachetna i nieszczęśliwa
(patrz „Chata Wuja Toma”). Podob-
nie było też z wizerunkiem polskiego
chłopa w literaturze. Jeśliby wierzyć
wyłącznie świadectwu literatury, opi-
nia publiczna była zdecydowanie
przychylna emancypacji „chamów”,
głosząc pochwałę tego, co „Zabronił
bić chłopa w dupę, dał mu ogród
i chałupę. I co zwierzem był od wie-
ka, z chama stworzyć chce człowie-
ka”.(Aleksander Weryho-Darowski)

Odzyskanie niepodległości przez
Polskę postawiło na porządku dzien-
nym kwestię „chamów u władzy”.
Objęcie urzędu premiera przez Wi-
tosa, zrodziło całą masę anegdot na
temat jego ignorancji i braku szacun-
ku dla tradycji narodowych. Kiedy
chłopski polityk objeżdżał dworki
kresowej szlachty, pokazywano mu
tam z dumą herbowe nadania.

„Chama”, lecz nie chamskie za-
chowanie, wziął w obronę Leon
Kruczkowski w utworze „Kordian
i Cham”, ukazując starcie racji
chłopskiego bohatera z niepodległo-
ściowym zrywem szlacheckich pod-
chorążych.

Okres po 1944 roku wywabił
z chama te klasowe treści, jakie
mu przez wieki towarzyszyły. Dziś
cham, to po prostu ktoś bardzo źle
wychowany, ostentacyjnie lekcewa-
żący normy współżycia społecznego,
osobnik rozpychający się „po swo-
je” łokciami, w przenośni i dosłow-
nie. Per pan zwracamy się teraz
do wszystkich, bez względu na ich

kondycję społeczną. Zatem chamem
może być nazwany każdy, nawet star-
szy człowiek, który przez nieuwagę
przeszedł jezdnię w niedozwolonym
miejscu. Nie potrzeba wcale sięgać
do ankiet socjologicznych, by prze-
konać się, iż po słowie „k. . .a”, sta-
nowiącym dziś bardziej przerywnik
myślowy niż wyzwisko, najczęściej
słyszanym wokół terminem jest wła-
śnie „cham”. W tym celu zmoderni-
zowano zapewne dawne przysłowia:
powiedzenie „Cham chamem, choć
go smaruj miodem, to on śmierdzi
dziegciem” zostało zastąpione przez
inne: „wpuść chama do biura, to
ci atrament z kałamarza wypije”.
I tylko czekać, aż pojawi się przy-
słowie sytuujące „chama” w pobliżu
komputera.

W naszym kręgu geograficznym
potęgę z chama uczynił komunizm.
Istniał on wprawdzie i wcześniej,
ale nie był tak modny i znajdował
się pod pręgierzem społecznej kon-
troli. Natomiast komunizm zniszczył
kontrolujące „chama” społeczeństwo
i zastąpił je państwem, które nie mia-
ło nic przeciwko chamstwu, dopóki
to nie miało nic przeciwko państwu.

W gąszczu dokonujących się wo-
kół nas zdarzeń coraz trudniej wy-
chwycić chamstwo. Rodzi się zatem
pytanie, jak poznać współczesnego
„chama”? Myślę, że to nikt inny
jak właśnie on patrzy, komu by tu
z tak zwanych bliźnich „dokopać”
(ot, po prostu, tak bezinteresownie
i po chrześcijańsku, w imię sobie
tylko pojętej praworządności). To
jego rechot słychać przed telewizo-
rem, gdy ogląda głupie i ordynarne
programy satyryczne, które nawet
w najniższych rejestrach nie otarły
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się o poziom „Kabaretu starszych pa-
nów”. To właśnie on domaga się bez-
ustannej emisji brutalnych filmów
amerykańskich, by w ten sposób po-
brać kolejną lekcję chamskiego trak-
towania bliskich. Rzeczone cham-
stwo cechuje zarówno przestępców,
jak i ścigających ich przedstawicie-
li prawa. A najsmutniejsze bywa
to, że owa brutalność ukazywana
bywa z aprobatą. Mniejsza jednak
o telewidzów. Ileż chamstwa obser-
wujemy we współczesnych debatach
politycznych, czy w relacjach mię-
dzyludzkich w środowiskach pracy.
O „chamskich protestach” czytamy
dziś niemal każdego dnia, i ubo-
lewamy, że biorą w nich udział
godnie odziani ludzie z ordynarnie
sformułowanymi hasłami na trans-
parentach.

To prawda, że w sklepach i urzę-
dach bywamy obsługiwani kultural-

nie i przez uśmiechniętych ludzi,
ale agresywne i brutalne chamstwo
czyha u nas niemalże za każdym
rogiem ulicy i domu. Rynsztokowy
język, słyszalny wszędzie, przestaje
już nawet wzbudzać protesty i żywe
reakcje. Wzorcem zachowań stała
się kultura masowa, nie zaś kręgi
elity intelektualnej, których przed-
stawicieli, wzywanych przy tej okazji
publicznie „do spowiedzi”, traktuje
się coraz bardziej pogardliwie.

Dziewiętnaście lat temu przed-
stawiciele polskiego PEN-Clubu wy-
stosowali apel mający na celu wszczę-
cie działań ratujących kraj „przed od-
mętami zdziczenia, chamstwa i bez-
myślnego okrucieństwa”. Niestety,
lata mijają, larum wokół tematu co-
raz większe, a rezultatów nie widać.

Stanisław Szulist

WYDARZENIA • KONKURSY • SPORT

W Wielki Czwartek, 20 kwietnia
2000 r. w Trąbkach Wielkich odbył
się zorganizowany przez GOKSiR
konkurs na najładniejszą pisankę
i kraszankę wielkanocną. W konkur-
sie uczestniczyły dzieci w czterech
kategoriach wiekowych, od klas 0
począwszy. Jury konkursu uznało
za najbardziej udane prace Justyny
Pirch (klasa 0), Kamila Kowalew-
skiego (klasa 2), Mateusza Meggera
(klasa 4) i Anety Karcz (klasa 6).

***
W sobotę 13 maja 2000 r. w odda-

nej niedawno do użytku hali sporto-
wej w Trąbkach Wielkich odbyły się
Otwarte Mistrzostwa GKS Wybrzeże

Gdańsk w Judo. Zawody zgromadziły
wielu liczących się w kraju zawod-
ników tej pięknej dyscypliny sportu
i spotkały się z dużym zainteresowa-
niem publiczności.

***
W dniach 30 kwietnia – 1 ma-

ja bieżącego roku na stadionie
w Trąbkach Wielkich został roze-
grany turniej piłkarski w ramach
Mistrzostw Gminy Trąbki Wielkie
w Piłce Nożnej. Zwyciężyła reprezen-
tacja Sobowidza przed Ełganowem
i Kleszczewem.

Red.
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Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną był dla dzieci okazją do wspaniałej
zabawy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu z koszykami wypełnionymi własnoręcznie
ozdobionymi pisankami.
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Hala sportowa w Trąbkach Wielkich świetnie nadaje się do przeprowadzania
imprez sportowych dużej rangi – na zdjęciu mistrzostwa w judo.

Mistrzowska drużyna piłkarska z Sobowidza.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania wirówki. Strzałki
wskazują kierunek odgadniętych wyrazów. Uporządkowane kolejno litery
utworzą hasło. Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do
koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 18 czerwca).

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
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INTENCJE MSZY ŚW. Czerwiec 2000

1. Za śp. Jana Karnatha,
godz. 1000

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Alberta
Chmielowskiego – p. Kowalczyk,
godz. 1800

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Stanisława
Kostki – p. Olszewskiej

3. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Jolanty – p. Kisickiej
Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Hildegardy Karnath (Msza św.
w domu lub w kościele)

4. Za śp. Jana Stefana i Norę
Nowak, godz. 700

Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich, godz. 830

Za zmarłych z rodziny Preuss
i Jonas, godz. 1100

Za śp. Genowefę Bożek oraz za
śp. Halinę Kozak, godz. 1800

5. Za śp. Franciszka Onasza
(10. rocznica śmierci)

6. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców

7. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Zenona Kielasów

8. Za śp. Władysława Płazę
(3. rocznica śmierci)

9. Za śp. Sylwestra Reimus
10. Za zmarłych z rodzin

Zulewskich i Kuper

11. Za śp. Tadeusza Dudek
(2. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Pawła Fenskiego oraz za
zmarłych z tej rodziny, godz. 830

Za śp. Krystynę Niemczyk
oraz za śp. Irmgardę Marocką,
godz. 1100

Dziękczynna w 35-lecie
sakramentu małżeństwa
Hildegardy i Pawła Hensel,
godz. 1800

12. Za śp. Huberta Dufke
13. Za śp. Jadwigę i Pawła

Garczyńskich
14. Dziękczynna w 25-lecie

sakramentu małżeństwa Marii
i Ireneusza Struckiel

15. O zdrowie dla Marty Zarzyckiej
oraz za śp. Alfonsa i Barbarę
Zarzyckich

16. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Selków

17. Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Anieli
i Jana Kelerów

18. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Helenę Siatkowską i za
śp. Bronisławę Dreschel oraz
za zmarłych z rodziny Machów,
godz. 830

Dziękczynna w 11. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Haliny i Piotra Lewańczyków,
godz. 1100

19. Za śp. Leona Potrykus
i za śp. Martę Filbarandt
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20. Za śp. Zygmunta Jaszczyka

21. Za śp. Pawła Formelę

22. Za śp. Małgorzatę Fenską
oraz za zmarłych z rodziny
Zulewskich, godz. 700

W intencji parafian, godz. 1000

Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa Sylwii
i Bogusława Szulców, godz. 1800

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. O błogosławieństwo dla
solenizanta Jana Keler
(z intencji dzieci)

25. W intencji parafian, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Belau
i Ackermann, godz. 830

Za śp. Jana Brokosa, godz. 1800

26. Za śp. Zygmunta Nakielskiego
27. Za śp. Hildegardę Flisikowską
28. Za śp. Kazimierza Dubielę

oraz za śp. Pelagię i Józefa
Józefiaków

29. Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 1000

Dziękczynna w dniu imienin
Piotra Pianowskiego, godz. 1800

30. Za śp. Dorotę Knapińską

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

6 czerwca: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Aleksandry Katarzyny
Czucha oraz Dominiki Natalii Dunst

Rocznice sakramentu małżeństwa:

19 czerwca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzata i Krzysztofa Ogonowskich
24 czerwca: 5 rocznica sakramentu małżeństwa
Joanny i Jacka Goldschmidtów
16 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Barbary i Bernarda Zimnych
16 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Marzeny i Janusza Szymczyków
30 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Tadeusza Lewandowskich

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


