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W dniach 1–11 lipca w Rzymie trwać będą Dni Polskie
związane z dotarciem do Wiecznego Miasta Narodowej
Pielgrzymki Polaków w Roku Jubileuszowym.
Na zdjęciu: Rzym – Bazylika św. Pawła za Murami.



ŚWIĘTOWANIE W ZBAWCZYM PLANIE BOGA

„Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił” (Dekalog).

Świętowanie ściśle łączy się
z trzema wydarzeniami biblijnymi.
Są to:
1. Stworzenie świata – „W sześciu

dniach bowiem uczynił Pan nie-
bo, ziemię, morze oraz wszystko
co jest w nich. W siódmym zaś
dniu odpoczął. Dlatego pobłogo-
sławił Pan dzień szabatu i uznał
za święty” (Wj 20,11).

2. Pascha czyli wyjście z niewoli
egipskiej – „Pamiętaj, że by-
łeś niewolnikiem w ziemi egip-
skiej i wyprowadził cię stamtąd
Pan. . . przeto nakazał ci Pan,
Bóg twój, strzec dnia szabatu”
(Pwt 5,15).

3. Przymierze na Synaju (Wj 3,16)
połączone z nadaniem dziesięciu
przykazań.

Dzień święty (u Izraela: szabat)
miał być poświęcony uwielbieniu
Boga, wyrażeniu podziwu dla Jego
dzieła stworzenia i wdzięczności za
czyny zbawcze (opieka nad narodem
wybranym).

Według Księgi Wyjścia (23,11)
człowiek ponadto powinien w dniu
świętym powstrzymać się od pracy,
pozwolić, zwłaszcza ubogim, ode-
tchnąć od codziennego wysiłku.

Pan Jezus niekiedy prowokacyj-
nie naruszał szabat, by wykazać,
że faryzeusze drobiazgowymi prze-
pisami zniekształcili sens święto-
wania. Na przykład faryzeuszom,
oburzonym uzdrowieniem w szabat

człowieka z uschniętą ręką, posta-
wił pytanie: Czy wolno w szabat
uczynić coś dobrego. . . Życie ocalić?
(Mk 3,4). Autorytatywnie wskazał,
że „Syn Człowieczy jest panem sza-
batu” (Mk 2,28) czyli przyszedł na
świat także po to, by świętowaniu
nadać nowy sens.

Niedziela jest dniem ściśle zwią-
zanym z żydowskim szabatem, cho-
ciaż jej istota i treść są odrębne.

Szabat, jak wyżej zaznaczono,
był świętowaniem dzieła stworze-
nia, wyrażeniem podziwu dla nie-
go i pamiątką przymierza Boga
z narodem wybranym. Niedziela
natomiast jest świętowaniem Od-
kupienia zapoczątkowanego zmar-
twychwstaniem Chrystusa. Niedzie-
la w nazewnictwie Starego Testa-
mentu jest pierwszym dniem tygo-
dnia (po szabacie). Pierwszego dnia
tygodnia, a więc w niedzielę, zmar-
twychwstał Pan Jezus (Mt 28,1).
Jako dzień pierwszy, dzień zmar-
twychwstania, przypomina pierw-
sze stworzenie i zarazem ozna-
cza nowe stworzenie zapoczątkowa-
ne zmartwychwstaniem Chrystu-
sa. Stąd dzień ten stał się dla
chrześcijan pierwszym ze wszyst-
kich dni, pierwszym ze wszystkich
świąt „Dniem Pańskim”.

Ponadto, pięćdziesiąt dni po
zmartwychwstaniu, również w nie-
dzielę, Duch Święty zstąpił na Apo-
stołów, dając początek widzialnemu
Kościołowi.
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Świętowanie niedzieli jest obo-
wiązkiem oddawania czci Bogu, tak-
że w sposób zewnętrzny, w podzięce
za dar stworzenia i odkupienia.
W tym dniu przez udział w Eu-
charystii, czyli Mszy św., chce nas
Bóg również w sposób szczegól-
ny uświęcić. Niedzielna celebracja
dnia Pańskiego stanowi centrum ży-
cia Kościoła. Praktyka zgromadze-
nia wiernych w niedzielę na Mszy
świętej sięga czasów apostolskich,
o czym wspominają Dzieje Apostol-
skie oraz List do Hebrajczyków.

Współcześnie miejscem spotka-
nia wiernych na Eucharystii jest
parafia. Kościół organizacyjnie po-
dzielony jest na prowincje kościelne,
te – na metropolie. W skład metro-
polii wchodzi kilka diecezji, a diece-
zja dzieli się na dekanaty i parafie.
Ośrodkiem życia religijnego wspól-
noty parafialnej, określonej grani-
cami terytorialnymi, jest kościół –
świątynia, w której pasterzem jest
skierowany przez biskupa kapłan,
zwany proboszczem. W większych
wspólnotach parafialnych ma on do
pomocy kapłanów-wikariuszy, zmie-
nianych co kilka lat (zasadniczo co
3 lata), dla nabycia większego do-
świadczenia duszpasterskiego. Każ-
da wspólnota parafialna ma swoją
specyfikę, która wynika z różnych
względów, takich jak: wieś, mia-
sto, lud rolniczy, robotniczy, in-
teligencja, wojsko (parafie wojsko-
we), teren górski, nizinny, zalesiony.
Nadto specyfika duszpasterska inna
jest w parafii sanktuaryjnej, a in-
na w górniczej czy morskiej. Każda
wspólnota ma też różne, bardziej

lub mniej aktywne, grupy apostol-
skie, inne godziny nabożeństw.

Kościół parafialny jest ducho-
wym domem rodzinnym, w którym
rozwija się życie duchowe od chrztu
aż do chrześcijańskiego pogrzebu.
Istnieje wewnętrzna potrzeba więzi
wspólnoty parafialnej, jako ducho-
wej rodziny, ze swoim kościołem
i duszpasterzem. W starym prawie
kanonicznym spowiedź wielkanoc-
na obowiązywała w kościele para-
fialnym, podobnie jak uczestnicze-
nie w niedzielnej Mszy św. Obecne
prawo kościelne stanowi, że sakra-
mentu chrztu, I Komunii św., mał-
żeństwa oraz pogrzebu udziela się
w kościele parafialnym. W innym
kościele można je także przyjąć,
ale potrzebna jest zgoda miejsco-
wego proboszcza. Kościół ustanowił
dodatkowe przykazanie nakazujące
w niedzielę i święta uczestnictwo
we Mszy św. Ci, którzy bez istot-
nej przyczyny (choroba) zaniedbują
udział w niedzielnej czy świątecznej
Mszy św., popełniają grzech śmier-
telny. Chodzi tu bowiem o pod-
kreślenie ważności sprawy. W ofie-
rze Mszy św. człowiek spotyka się
z Chrystusem. Chrystus we Mszy
świętej w sposób mistyczny ponawia
za nas ofiarę krzyżową, jest obecny
w Słowie i pod eucharystycznymi
postaciami. Opuszczenie Mszy św.
jest okazaniem zniewagi samemu
Chrystusowi. Uczestnicząc w nie-
dzielnej Mszy św., publicznie wy-
znajemy wiarę, potwierdzamy więź
ze wspólnotą wierzących, czyli Ko-
ściołem i „naśladujemy” Boga, który
„odpoczął dnia siódmego po całym
tygodniu stworzenia” (Rodz 2,2).
Człowiek po dniach pracy winien
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też odpocząć, spotkać się z Bogiem
i braćmi w wierze na modlitwie,
więcej czasu poświęcić rodzinie i ży-
ciu duchowemu, odwiedzając cho-
rych, samotnych czy bliskich sercu.
Jest to czas regeneracji sił fizycz-
nych i psychicznych. Tymczasem
często dzisiejsze świętowanie jest
czasem nie modlitwy, ale pijaństwa,
awantur, rozbojów, zabaw, czasem
handlu i giełd, plażowania, grzy-
bobrania czy wędkowania, kosztem
osłabiania więzi z Bogiem i rodziną.

Pamiętaj, abyś dzień święty świę-
cił!
� Jak spędzam dzień świąteczny?
� Czy uczestniczę regularnie we

Mszy św.?
� Jak uczestniczę we Mszy św.?
� Czy poświęcam w tym dniu więcej

czasu swojej duszy nieśmiertel-
nej?

Ps. Słyszy się nieraz od dzieci, że
rodzice nie troszczą się o uczest-
niczenie swoich dzieci we Mszy
św. podczas wakacji. Wręcz wyja-
śniają im, że w wakacje nie mają
obowiązku uczestniczenia w nie-
dzielnej Mszy św. Jest to pogląd
fałszywy i gorszący. Nie ma wakacji
od przyjaźni z Bogiem, od życia
duchowego, od modlitwy i groma-
dzenia się we wspólnocie. Podobnie
jak nie ma wakacji od kochania ro-
dziców czy przyjmowania posiłków.
Wręcz przeciwnie. W czasie wakacji
powinna się pogłębić więź z Chry-
stusem, bo dysponujemy większą
ilością wolnego czasu.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2000

2 lipca: 13 Niedziela zwykła

Oto przychodzi do Chrystusa Jair,
przełożony synagogi. Pada do stóp
Jezusa i prosi Go usilnie: „Moja
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż
na nią ręce, aby ocalała i żyła”
(Mk 5,23). Ale oto przybywa sługa
i oznajmia: „Twoja córka umar-
ła. . .” (Mk 5,35). Jair zapłakał.
Ale Jezus mu powiedział: „Nie bój
się, tylko wierz” (por. Ewangelia).
Proste słowa, a jak trudne do wy-
pełnienia. Każdego z nas dręczą
troski, niepokoje, cierpienia. Bo-
imy się o kogoś z rodziny, komu

grozi śmierć, boimy się by nie
utracić pracy. Wtedy słyszymy Jego
pocieszające słowa: „Nie bój się,
tylko wierz!” U Boga wszystko jest
możliwe, bo On kocha nas bezgra-
nicznie. W każdym uderzeniu ser-
ca można słyszeć Jego głos: „Ko-
cham, kocham, kocham. . .” Gdy
więc przygniata nas ciężar trosk,
przed Chrystusem na kolanach bła-
gajmy: „Panie ratuj moją wiarę, bo
moja wiara dogorywa”.

9 lipca: 14 Niedziela zwykła

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród
swoich krewnych i w swoim domu
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może być prorok tak lekceważony”
(Mk 6,4). Tak skarży się w dzi-
siejszej Ewangelii Pan Jezus na
mieszkańców Nazaretu, którzy mi-
mo, że słyszeli o Jego cudach, o Jego
nauce, „powątpiewali o Nim”. Nie
mogło się pomieścić w ich głowach,
że ktoś, kto żył z nimi 30 lat i pra-
cował wśród nich, może być kimś
nadzwyczajnym. Historia odrzuce-
nia proroków znana była w Starym
Testamencie. Odrzucono i Chry-
stusa. Ta historia nieustannie się
powtarza. My także, gdy przypo-
minamy innym o Bogu, o ich re-
ligijnych powinnościach, jesteśmy
nierozumiani, a nawet wyśmiewa-
ni. Chrystus pouczył nas o tej
postawie: „Jeżeli was świat niena-
widzi, wiedzcie, że Mnie pierwej
znienawidził” (J 15,18).

Niepopularni jesteśmy, gdy
w gronie kolegów na dyskotece,
nie chcemy pić alkoholu, palić pa-
pierosów czy używać wulgarnych
słów. Niepopularna jest mamusia,
gdy wymaga, by dziecko zerwało
ze złym towarzystwem i wracało
do domu o ustalonej godzinie wie-
czornej. A jak nas traktują gdy
bronimy wartości? np. prawa do
życia nienarodzonych, konsekwen-
cji wychowawczych (wychowanie
bezstresowe jest przecież dziś po-
pularniejsze). W takich sytuacjach
pozostaje jeszcze modlitwa. Chry-
ste umocnij nas, gdy ludzie nas
lekceważą, krytykują i rodzi się
pokusa, by ich znienawidzić, a gdy
w życiu są trudne chwile, kusi
nas by się poddać i zrezygnować
z obrony wartości.

16 lipca: 15 Niedziela zwykła

Ewangelia dzisiejsza opowiada
o tym, jak Pan Jezus „przywołał do
siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać
ich po dwóch” (Mk 6,7). Posłuszni
nakazowi Mistrza – poszli. Ewan-
gelista zaznacza, że byli dumni
ze swoich dokonań. My także od
czasu chrztu jesteśmy uczniami
Chrystusa. Nas też powołuje i po-
syła, byśmy słowem i przykładem
życia głosili Jego Ewangelię. Tym-
czasem wielu katolików uważa, że
zadanie to należy do papieża, bi-
skupów i kapłanów. Owszem, ale
na nich to zadanie się nie kończy.
Wszyscy należący do Kościoła odpo-
wiadamy za to, jak światu głoszona
jest nauka Pana Jezusa. Życiem
naszym i słowem zbliżamy innych
lub oddalamy od Chrystusa. Uczy-
my Go kochać lub z Nim walczyć.
Jesteśmy dla świata Chrystusową
Biblią. Żyjmy tak, by świat tę Bi-
blię czytał i by ludzie dzięki nam
chwalili Boga. Panie, uczyń nas
swoim narzędziem, byśmy siali mi-
łość tam, gdzie panuje niewierność;
jedność tam, gdzie panuje niezgo-
da; dawali radość tam, gdzie panuje
smutek. Panie, spraw, abyśmy nie
tyle szukali zrozumienia u innych,
ale innych nauczyli się rozumieć;
nie tyle szukali miłości u innych,
ale nauczyli się ich kochać. Naucz
nas Panie, że dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przeba-
czenie, umierając – rodzimy się do
życia wiecznego.

23 lipca: 16 Niedziela zwykła

Apostołowie wysłani przez Chry-
stusa z misją głoszenia Ewangelii,

5



po powrocie z dumą opowiadali
o swoich sukcesach. Czuli się prze-
pracowani, zmęczeni. Dlatego Pan
Jezus zachęca ich do odpoczynku.
Ale jak zaznacza dzisiejsza Ewan-
gelia, zdjęła Go litość, gdy przybyło
do Niego wielu „gdyż byli jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać” (Mk 6,34). Paradoksem
współczesności jest, że choć lu-
dzie mieszkają w blokach, pracują
w wielkich zakładach, poruszają się
w tłumie, żyją w rodzinach – to
czują się często samotni, opuszcze-
ni. Czego jest brak tym ludziom?
Brak kontaktu z Bogiem i otwar-
cia się na ludzi, by im służyć.
Jesteśmy wezwani, by ich przy-
prowadzić do Owczarni, czyli do
Kościoła. Chrystus mówi każdemu
z nas, że jesteśmy Mu potrzebni.
On potrzebuje twoich rąk, aby dalej
błogosławić.
Potrzebuje twoich ust, aby dalej
nauczać.
Potrzebuje twego ciała, aby dalej
mógł w nim cierpieć.
Potrzebuje twego serca, aby konty-
nuować swoją miłość.
Potrzebuje ciebie, aby zbawiać.

30 lipca: 17 Niedziela zwykła

Cudowne rozmnożenie chleba – to
treść dzisiejszej Ewangelii świętej.
Pan Jezus widząc tłumy, które cały
dzień słuchały Jego nauki, ulitował
się nad nimi i polecił Apostołom,
aby dali im jeść. Apostołowie czu-
li się bezradni. Był tylko jeden
chłopiec mający 6 chlebów i dwie
ryby. Andrzej Apostoł przedstawił
go Panu Jezusowi. Jezus poprosił

chłopca o ten chleb i ryby. Reszty
dokonał sam. Nakarmił ponad pięć
tysięcy ludzi. I teraz tylu ludzi
żyje w nędzy, gdy tymczasem bo-
gaci tony chleba i innej żywności
wyrzucają do śmietnika. Ogarnia
nas uczucie bezradności, że nie-
wiele możemy zrobić, aby zmienić
tę sytuację. Jesteśmy bezsilni, jak
Apostołowie, którym Pan Jezus za-
proponował nakarmić tłumy ludzi.
Nie poddajmy się uczuciu niemo-
cy. Chłopiec z dzisiejszej Ewangelii
uczynił tak niewiele, a reszty doko-
nał Chrystus. Nie możemy pomóc
ludziom głodnym w Afryce, ale mo-
żemy pomóc ludziom, którzy są
w trudnej sytuacji na naszej ulicy,
w naszym sąsiedztwie. On pomno-
ży nasze skromne dobro. „Kto trwa
we mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity” (J. 15,4).

Święci i błogosławieni

3 lipca: św. Tomasza Apostoła
5 lipca: św. Marii Goretti
6 lipca: bł. Marii Teresy

Ledóchowskiej
8 lipca: św. Jana z Dukli

11 lipca: św. Benedykta patrona
Europy

13 lipca: świętych pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta

18 lipca: bł. Szymona z Lipnicy
20 lipca: bł. Czesława
22 lipca: św. Marii Magdaleny
25 lipca: św. Jakuba Apostoła
29 lipca: św. Marty – patronki

gospodarstw domowych
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Ogłoszenia

1 lipca: Pierwsza sobota miesiąca
– od godziny 15.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, godzina
17.30 czwarte z pięciu Nabożeństw
Fatimskich – Różaniec Fatimski po-
łączony z Nowenną do Matki Bożej
i Mszą św.

***
6 lipca: Pierwszy czwartek mie-
siąca – od godz. 16.00 spowiedź św.
dzieci miejscowych.

***
7 lipca: Pierwszy piątek miesią-
ca – od godz. 8.00 wizyta księdza
u chorych miejscowych, od godziny
16.30 spowiedź święta dzieci z wio-
sek, godzina 17.30 Msza święta
pierwszopiątkowa.

***
1–11 lipca: W Rzymie trwać będą
Dni Polskie związane z dotarciem
do Wiecznego Miasta Narodowej
Pielgrzymki Polaków w Roku Ju-
bileuszowym. Główne uroczystości,
którym przewodniczyć będzie pry-
mas Polski kardynał Józef Glemp,
odbędą się w Bazylice Św. Piotra
w dniach 7 i 8 lipca.

***
28 lipca: Około godziny 15.30
gościć będziemy na stadionie 18
Pieszą Pielgrzymkę Gdańską na
Jasną Górę.

Gorąco proszę parafian o włą-
czenie się w podjęcie pielgrzy-
mów ciepłym posiłkiem i napojami
chłodzącymi, by w sposób ducho-
wy przeżyć swoje pielgrzymowanie
i mieć udział w jego owocach.

Zachęcam młodych do podjęcia
trudu pielgrzymki. Niech zachętą
będzie przeżywany Rok Jubileuszo-
wy czy dziękczynienie za zdanie
matury, ukończenie szkoły pod-
stawowej oraz inne łaski. Przez
pielgrzymowanie pogłębia się też
formacja religijna, umacnia przy-
jaźń z Bogiem i więź z Kościołem.
Skuteczniej możemy wyprosić so-
bie potrzebne łaski.

Podziękowanie

Składam serdeczne „Bóg za-
płać” za modlitwę i życzenia złożo-
ne w dniu 35-lecia moich święceń
kapłańskich całej rodzinie parafial-
nej, a zwłaszcza: p. wójtowi Bła-
żejowi Konkolowi, p. wicewójtowi
Karolowi Kozakowi, p. przewodni-
czącemu Rady Gminy Czesławowi
Makowskiemu, p. dyrektor szkoły
w Czerniewie Kazimierze Kozak,
p. dyrektorowi gimnazjum Mariu-
szowi Paradeckiemu, p. nauczu-
cielce szkoły w Czerniewie Ma-
rii Sautycz, p. Krystynie Sroka,
p. Anicie i Ryszardowi Ogórkom,
p. Zdzisławie i Zygmuntowi Preuss,
p. Krystynie i Włodzimierzowi Dyk-
som, p. Teresie i Edwardowi Kacz-
markom, p. Irenie i Janowi Jur-
kowskim, p. Marii Lewandowskiej
z Kleszczewa, róży św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, p. organiście Ja-
nowi Kelerowi, szafarzom Eucha-
rystii i ministrantom.

ks. E. Szymański

7



EUCHARYSTYCZNY CHRYSTUSIE

Do jednego z domów sióstr
zakonnych kołacze nieznany czło-
wiek. Czego sobie życzy? Chce się
pomodlić w kaplicy zakonnej. Za-
proszony wchodzi do kaplicy i do-
strzega na tabernakulum złocistą
monstrancję, a w niej biały okrą-
gły opłatek – chleb eucharystyczny.
W pobliżu klęczy na posadzce sio-
stra zakonna z księgą Pisma świę-
tego. Wzruszony przybysz skrom-
nie ukląkł w głębi kaplicy i zatopił
się w modlitwie. Był to świeżo na-
wrócony Karol do Foucould zało-
życiel zgromadzenia Małych Bra-
ci na kontynencie afrykańskim,
gdzie po nawróceniu spędził ubogo
swoje życie. Głosił on Ewangelię
nie słowem, lecz przykładem ży-
cia. Oddał życie, gdy napadli go
i zamordowali miejscowi bandy-
ci w nadziei znalezienia skarbów.
Przy ciele znaleziono w naczynku
białą Hostię. Pana Jezusa nosił za-
wsze na piersi. Karol do Foucould
był cichym, niestrudzonym adora-
torem Najświętszego Sakramentu.

Wzruszające są te kaplice
w klasztorach klauzurowych, do-
mach zakonnych, czy niektórych
kościołach, gdzie na ołtarzu wy-
stawiony jest Najświętszy Sakra-
ment, a gdzieś w głębi kaplicy
klęczy siostra czy kapłan zakonny
i trwa w skupieniu na modlitwie.
W przyszłym życiu dowiemy się,
ile łask wyprosili dla Kościoła, dla
świata, dla ludzkości cisi, nikomu

nieznani, a trwający na modlitwie
adoratorzy Jezusa Eucharystycz-
nego. On w Najświętszym Sakra-
mencie, w małym kawałku białego
chleba jest obecny dzień i noc.
Ile miłości promieniuje z tej białej
Hostii do każdego z nas. On wysta-
wiony w monstrancji w pokornym
geście cicho zaprasza: Przyjdźcie
do Mnie, Ja was pokrzepię. Cichy,
pokorny, pełen dobroci i miłości
czeka na człowieka. Czeka w mil-
czeniu. Czeka w geście pokornej
prośby, bo miłością niewypowie-
dzianą ukochał nas. Tęskni za
spotkaniem z nami. To cud Boskiej
miłości.

Dookoła kaplicy, kościoła zgiełk.
Ludzie zajęci są licznymi sprawa-
mi. Zabiegani, zagłuszeni, zagubie-
ni. Jedni w pracy, by zarobić na
chleb dla rodziny, inni na zaba-
wie spędzają niejeden wieczór, inni
na stadionie walczą o trofeum,
o pierwsze miejsce, a jeszcze inni
zasiadają przy stole z butelką pi-
wa czy innego trunku, zapatrzeni
w ekran telewizora. Obok samotny
Chrystus. Ten, który z krzyżem
na ramionach szedł na Golgotę,
by tam z miłości do człowieka,
w trosce o jego zbawienie, dać
się przybić do krzyża. Chrystus
opuszczony. Nie odwiedzi Go nikt,
nie pocieszy nikt, nie zauważy
Go nikt, nawet wchodzący do ko-
ścioła. Nikt nie przyklęknie, nikt
nie powie: kocham Cię, kocham
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Cię, kocham Cię Chryste, jedyna
moja nadziejo. Dziś w dobie kom-
puterów, zawrotnego tempa życia,
Chrystus został opuszczony przez
człowieka, zapomniany przez czło-
wieka. Do historii należą czasy,
gdy ludzie w chwilach śmiertel-
nej zarazy, wielkiej trwogi, klęczeli
w kościołach przed Najświętszym
Sakramentem z pokornym woła-
niem: Święty Boże, święty mocny,
święty a nieśmiertelny, zmiłuj się
nad nami.

Przebacz nam Chryste tę zapo-
mnianą miłość. Przebacz Chryste
tym wszystkim zagubionym, zabie-
ganym, rozbawionym, którzy dla
Ciebie już nie mają ani chwili czasu
na rozmowę, na spotkanie, na od-
wiedziny. Przebacz Chryste nam,
że przestaliśmy tęsknić za przy-
jaźnią z Tobą. Przebacz Chryste
i mnie to, że za mało Cię kocham.

ks. E. Szymański

KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Jezus w przypowieści porównu-
je Królestwo Niebieskie do skarbu
ukrytego w roli. Przedziwne, ale
zarazem głębokie porównanie. Zie-
mia, a więc nasz ludzki padół, oraz
wyżyny przepięknego nieba. Po-
między jednym i drugim znajduje
się każdy człowiek, jako istota wol-
na, decydująca o swoim jestestwie.
Przypowieści ukazują trzy postaci:

– Rolnik, gdy znalazł skarb,
ukrył go ponownie, sprzedał
wszystko co miał, po to, aby kupić
tę ziemię.

– Kupiec również, gdy znalazł
skarb, poszedł, sprzedał wszystko
co miał i kupił ją.

– Rybak zarzuca sieć zagarnia-
jącą ryby wszelakie. Po wyciągnię-
ciu jej na brzeg, złe ryby odrzucił,
a dobre zebrał do naczynia.

Podobnie dość długa jest droga
ziarna pszenicznego, wrzuconego
w ziemię, zanim wyda ono plon

stokrotny – przepiękny kłos napeł-
niony wieloma ziarnami. Na jak
wiele zagrożeń jest narażone ma-
leńkie ziarenko zanim zaowocuje
– chwasty, ulewa, susza, choro-
by – jednak człowiek potrafi dość
skutecznie chronić je przed znisz-
czeniem.

Każdy z nas jest takim ma-
leńkim ziarenkiem pszenicznym,
potrzebującym utulenia i ochrony
przed wszelakim złem, na jakie
jesteśmy narażeni. W ciszy serca
możemy odnaleźć drogę do skarbu,
aby go przyjąć jako najpiękniejszą,
osobistą wartość. Wówczas mo-
żemy stać się uczniami królestwa
niebieskiego, których Jezus porów-
nuje do Ojca rodziny wydobywają-
cego ze swego skarbca skarby stare
i nowe.

Halina Kanka
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BAZYLIKA ŚWIĘTEGO PIOTRA W RZYMIE

Wzgórze, na którym w 63 r.n.e.
ukrzyżowano i pochowano św. Piotra
Apostoła, nazywano w starożytności
watykańskim. Jeszcze za czasów
Etrusków zbudowano tam świątynię
boga Watykanusa. Miał być to bóg
niezwykle mądry i dobry. Uczył ludzi
mowy i znaczenia słów, kierował ich
losami oraz wskazywał, jak należy
postępować w życiu. W czasach
Nerona mieścił się w tym miejscu
olbrzymi cyrk i miejsce rozrywki.

Trzeci z kolei papież, św. Ana-
klet, zbudował nad grobem Pio-
tra małą kaplicę. Sprawa pochówku
pierwszego papieża przez całe wie-
ki intrygowała chrześcijan i była
wyzwaniem dla historyków. Żmud-
ne badania archeologiczne przywio-
dły historyków do niewielkiej niszy
o murach pokrytych czerwoną farbą.
Jeden z napisów w języku greckim
głosił: „Piotr jest wewnątrz”, ale
ku zdumieniu historyków, wewnątrz
niczego nie odnaleziono. Dopiero
później przypomniano sobie, że po-
przednia ekipa badaczy odnalazła
w tym miejscu nieznane szczątki,
które spoczywały w pudłach w ma-
gazynie.

Okazało się, że są to kości męż-
czyzny w wieku około 60 lat. Przy
nim znaleziono strzępy togi pur-
purowo-złotej, monety z wczesnego
średniowiecza, a także drobne kostki
zwierząt. O autentyczności znalezi-
ska świadczyły argumenty przyta-
czane przez archeologa M. Guarduc-
ciego, który stwierdził, że monety
mogą być pozostawione tutaj przez

pielgrzymów w średniowieczu, na-
tomiast zidentyfikowane litery na
murach, to grecka omega oraz znak
w kształcie litery „T”, który mógł
oznaczać krzyż. Papież Paweł VI
na temat tych znalezisk wypowie-
dział się w następujący sposób: „no-
we, cierpliwe i skrupulatne bada-
nia, jakie przeprowadzono, przynio-
sły rezultaty, które my, wspomoże-
ni sądami i ocenami rozważnych,
kompetentnych osób, uznajemy za
wiarygodne. Wierzymy, że relikwie
św. Piotra zostały zidentyfikowa-
ne w sposób przekonywujący”. Tak
więc Bazylika św. Piotra została
wzniesiona na miejscu pochówku
Apostoła.

Bazyliką w starożytności była
wielka hala przeznaczona na zebra-
nia kupców i posiedzenia sądowe.
Dzielono ją rzędami kolumn na trzy
lub pięć części, w głębi zaś wznosi-
ła się trybuna. Nazwa pochodzi od
urzędnika greckiego, którego w Ate-
nach nazywano archont basileus.
Wśród dziewięciu archontów wybie-
ranych na jeden rok, drugim co do
ważności był archont basileus, który
zajmował się sprawami religijnymi.
Do jego obowiązków należało rów-
nież urządzanie świąt i składanie
ofiar publicznych. W starożytnym
Rzymie pierwsza znana nam bazy-
lika została wzniesiona w 184 roku
p.n.e. z inicjatywy Marka Porcju-
sza Katona. Do dzisiejszego dnia
możemy podziwiać ruiny bazyliki
Maksencjusza, która powstała przy
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via Sacra, a którą ukończył cesarz
Konstantyn.

To właśnie z tych rzymskich
budowli powstał nowy typ świą-
tyń chrześcijańskich w kształcie wy-
dłużonego prostokąta, podzielonego
rzędami kolumn na trzy lub pięć
naw, przy czym nawa środkowa mu-
siała być wyższa od naw bocznych.

Watykan stał się siedzibą papieży
dość późno. Od czasów cesarza Kon-
stantyna miejscem, gdzie przebywa-
li następcy św. Piotra, był Lateran.
W latach 1305 –1376 stolicą papieży
był Awinion w francuskiej Prowan-
sji. Kiedy papież Grzegorz XI wrócił
z Awinionu do Rzymu, okazało się,
że spalony i zrujnowany Lateran
nie nadaje się na siedzibę bisku-
pa Rzymu. Wtedy też zdecydowano,
że Bazylika św. Piotra na Wzgórzu
Watykańskim będzie stałą siedzibą
papieża. Położenie kamienia węgiel-
nego pod budowę nowej bazyliki 18
kwietnia 1506 roku przez Juliusza II
było potwierdzeniem, że tu znajduje
się ostatecznie siedziba następców
św. Piotra.

Pierwszą większą budowlę nad
grobem św. Piotra wzniósł ce-
sarz Konstantyn Wielki w latach
324 – 344. W 1506 roku, kiedy roz-
poczynano budowę nowej bazyliki,
papież Juliusz II powierzył plany
budowy Bramantemu, który zapro-
jektował ją jako centralną budowlę
na planie krzyża greckiego z kopu-
łą. Po śmierci Bramantego w 1514
roku, budową kierowali tej miary ar-
tyści jak: Sangalla, Rafael i Peruzzi.
Nowego rozmachu nabrała budowa
pod kierownictwem genialnego ar-
tysty Michała Anioła. Prowadził on

roboty aż do swojej śmierci w 1564
roku. Olbrzymią kopułę ukończył
ostatecznie Giacomo della Porta,
a fasada bazyliki jest dziełem Carlo
Maderno. Po 120 latach budowy 18
listopada 1628 roku papież Urban
VIII konsekrował nową bazylikę.

Wymiary tej największej na świe-
cie świątyni są imponujące. Fasada
ma 113 metrów szerokości i 44 me-
try wysokości, długość nawy środko-
wej mierzy 187 metrów, a jej wyso-
kość to 45 metrów, długość transyp-
tu – 137 metrów. Kopuła znajduje się
na wysokości 119 metrów, a średnica
kopuły – 42 metry. Bazylika ma po-
wierzchnię 15160 m2, może się tam
pomieścić swobodnie 65000 osób.
Nad grobem apostoła Piotra wznosi
się dziś ołtarz papieski wysoki na
29 metrów, zwany baldachimem Be-
riniego. W bazylice znajduje się 45
ołtarzy, 390 posągów i 748 kolumn,
ściany świątyni zdobią zaś mozaiki.
Wszystkie mozaiki, które podziwia-
ją wierni, są wykonane w olbrzy-
mich wymiarach. W bazylice nie
ma obrazów, ani fresków. W Bazy-
lice św. Piotra nagromadzono przez
wieki olbrzymią ilość genialnych
dzieł sztuki. Tworzyli tu artyści,
którzy – jak podkreślał Giorgio Va-
sari w „Żywotach najsłynniejszych
malarzy, rzeźbiarzy i architektów”
– swój talent zawdzięczali darom
nieba. Był to – jak mówiono –
talent, którym Bóg obdarza nielicz-
nych. W zamyśle Beriniego, który
nadał ostateczny kształt bazylice,
forma krzyża miała symbolizować
Chrystusa, kolumnada zaś – jego
ramiona obejmujące z Boską troską
całą ludzkość.
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Na placu znajdują się 284 kolum-
ny doryckie, które czterema rzędami
otaczają plac. Kolumny rozmiesz-
czono na planie elipsy o osiach
200 i 240 metrów. Kolumny są
tak rozmieszczone, że z określonego
miejsca placu ich rzędy nakładają
się na siebie i widać tylko jeden ich
szereg. Miejsce to zdobi jeszcze 140
posągów różnych świętych oraz ol-
brzymie, kute w kamieniu herby pa-
pieża Aleksandra VII. W centralnej
części placu wznosi się 41-metrowy
obelisk pokryty hieroglifami. Ten
ogromny blok granitu został spro-
wadzony z Egiptu w 37 roku n.e.,
za panowania cesarza Kaliguli. Blok
ten waży aż 440 ton i żeby go spro-
wadzić do Rzymu, cesarz rozkazał
zbudować największy w ówczesnym
świecie statek. O jego wymiarach
może świadczyć fakt, że maszt na
tym statku u podstawy był tak
gruby, że czterech ludzi nie było
w stanie go objąć. Po obu stronach
obelisku znajdują się dwie fontanny
– dzieło Madarny.

Nad fasadą bazyliki znajdują się
posągi Chrystusa i Apostołów, wyso-
kie na 5,65 metra, dłuta Beriniego.
Kopuła bazyliki wraz z latarnią
i krzyżem sięga 132 metrów. We-
wnątrz kopuły znajduje się napis:
„Tu es Petrus et super hanc petram
aedifiacabo Ecclesiam meam et tibi
dabo claves Reagni Caelorum” (Ty
jesteś opoka, a na tej opoce zbudu-
ję Kościół mój i tobie dam klucze
Królestwa Niebieskiego). Każda li-
tera ma 2 metry wysokości. Napis
widnieje bezpośrednio nad ołtarzem
papieskim, który stoi nad grobem
Piotra. Pokonując 365 stopni moż-
na, wspiąć się na kopułę. Drewniany

model kopuły roboty Michała Anio-
ła przechowywany jest do dzisiaj
w Watykanie.

Przy wejściu do bazyliki znaj-
duje się płyta porfirowa, na której
papież Leon III w roku 800 ko-
ronował Karola Wielkiego na cesa-
rza Świętego Cesarstwa Rzymskie-
go. Następcy Leona III koronowali
na tej płycie cesarzy rzymskich. We-
wnątrz bazyliki możemy podziwiać
brązowy posąg apostoła Piotra, któ-
ry jest dziełem Arnofla di Cambio
z XII wieku. Brązowy „baldachim”
– dzieło Beriniego – został wyko-
nany na zlecenie papieża Urba-
na VIII. Cztery spiralne kolumny
podtrzymują baldachim, na którym
czterech aniołów otacza krzyż. To
wykwintne dzieło baroku wzbudza
zachwyt oglądających. Jeszcze jedno
dzieło tego rzeźbiarza zasługuje na
uwagę. To tron św. Piotra unoszący
się w obłokach, a oświetlony przez
znajdujące się w głębi okno. Nale-
ży również dostrzec genialne dzieło
Michała Anioła – Pietę. Chciałbym
przypomnieć, że artysta, kiedy rzeź-
bił Matkę Boską, miał zaledwie 24
lata.

Ilość dzieł sztuki, które znajdują
się w bazylice jest tak ogromna, że
obejrzenie ich w ciągu jednego dnia
przerasta siły człowieka. Zwiedza-
nie wymaga przygotowania. Myślę
więc, że ten szkic na temat bazyliki
pozwoli lepiej zrozumieć pielgrzy-
mowi, gdzie się znajduje, jeśli los
zaprowadzi go w Roku Jubileuszo-
wym do grobu św. Piotra.

Mariusz Paradecki
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Widok Bazyliki i Placu Św. Piotra z lotu ptaka.
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BRUDNI, ŹLI I NIEOKRZESANI?

Kiedy ogląda się ostatnimi cza-
sy masowe imprezy o charakterze
religijnym, nasuwa się nieodparte
skojarzenie, że oto mamy do czy-
nienia z ludźmi szlachetnymi, pięk-
nymi i zaangażowanymi (np. przy
okazji koncertu Dnia Trzeciego
Tysiąclecia), a przez to epatują-
cych tę pozytywną energię, którą
każdy czujący się chrześcijaninem
pragnąłby posiąść.

Jednak nie zawsze tak postrze-
gano chrześcijan. Jeśli wierzyć
opracowaniom historycznym, pier-
wotnie chrześcijaństwo nie było
odbierane jako religia atrakcyjna,
tym bardziej nie wyróżniająca się
in plus od mitologii starożytnego
Rzymu. Starożytni intelektualiści
rzymscy – filozofowie, poeci, reto-
rzy – uważali rodzącą się wiarę
za zabobonną, irracjonalną i pry-
mitywną. Mimo to, szerzona przez
Apostołów religia zjednywała sobie
rzesze nowych wyznawców.

W ujęciu marksistowskim

W licznych podręcznikach pol-
skich z zakresu historii, zwłaszcza
w rozdziałach dotyczących począt-
ków chrześcijaństwa, mamy do czy-
nienia z marksistowską wykład-
nią, według której religia monote-
istyczna – na tym etapie dziejów
utożsamiana ze zjawiskiem postę-
powym – musiała być chętniej
przyjmowana niż istniejące wie-
rzenia politeistyczne. Jednak taki

schemat interpretacyjny nie wy-
trzymuje konfrontacji ze źródłami.

Przewaga monoteizmu nad po-
liteizmem w tamtym czasie nie wy-
daje się tak oczywista, jak chcieliby
to widzieć skażeni marksizmem hi-
storycy. Nawet gdyby założyć, iż
ta przewaga istniała rzeczywiście,
to między II a III wiekiem religie
biblijne (judaizm, chrześcijaństwo)
nie były jedynymi kultami monote-
istycznymi w Rzymie. Tradycyjna
mitologia starorzymska również
ewoluowała w tym kierunku. Co-
raz mocniej eksponowano w niej
hierarchiczność bogów, zaś ich li-
czebność coraz częściej rozumia-
no jako liczne emanacje jedne-
go wszystkoogarniającego Absolu-
tu. Pamiętać też trzeba, że kulty
oficjalne uświęcone były wielowie-
kową tradycją, z którą powszech-
nie identyfikowano się. Nie bez
znaczenia są też wysokie oceny
współczesnych dotyczące etyczne-
go przesłania i poziomu literac-
kiego starożytnych mitologii. Co
zaś tyczy się jeszcze marksistow-
skiego ujęcia problemu, to wyni-
ka on też z faktu leninowskiego
(a kontynuowanego przez Stalina
i „pokrewnych mu ojców naro-
dów”) założenia całkowitego wy-
eliminowania religijności z życia
zbiorowości, choćby przez przed-
stawianie człowieka wiary jako hoł-
dującego ciemnocie i zabobonowi
prostaczka.
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W okowach historycznych
sprzeczności

Religia Chrystusa, traktowana
wyłącznie w kategoriach socjolo-
gicznych, nie miała szans na zdo-
minowanie imperium. Wprawdzie
jej egalitarne przesłanie o równo-
ści wobec Boga czy błogosławień-
stwie uciskanych, prostych i nie-
wykształconych – co się często
podkreśla – mogły być atrakcyjne
dla tak zwanych dołów społecz-
nych, lecz trzeba od razu dodać, iż
głoszona przez Apostołów nauka
nie rościła sobie przecież żadnych
pretensji do zmiany istniejącego
stanu rzeczy. Przeciwnie, głoszono
doczesną akceptację niewolnictwa,
podziału na bogatych i nędznych,
nie negowano też istniejącego ukła-
du i norm politycznych. I to wła-
śnie nie wzbudzało entuzjazmu
społecznych radykałów.

Zauważa się, choćby za spra-
wą Tacyta, z którego w „Quo
vadis” czerpał Sienkiewicz, me-
chanizmy powstawania propagan-
dy antychrześcijańskiej działającej
na tłumy: „Nadal nie ustawała
hańbiąca pogłoska i nadal wierzo-
no, że pożar był nakazany przez
Nerona. Aby więc je usunąć, pod-
stawił Neron winowajców i dotknął
najbardziej wyszukanymi kaźnia-
mi tych, których znienawidzono
dla ich sromot, a których gmin
chrześcijanami nazywał”. Niewy-
kluczone, że działanie tego me-
chanizmu ujrzymy w powstającej
ekranizacji dzieła Noblisty.

Spiskowe teorie, które chrze-
ścijan w oczach tłumu malowały
jako groźnych dla ludzkości zbrod-
niarzy, niczym nie różniły się od
tych, które wywoływały w dzie-
jach świata wybuchy aktów zbio-
rowej nienawiści. Warto zauważyć,
że najpodatniejsze na absurdal-
ne plotki, określające chrześcijan
jako dzieciobójców czy kanibali,
były właśnie środowiska kojarzone
z wczesną fazą ekspansji nowej re-
ligii, to znaczy wspomniane niziny
społeczne.

Prostacy i ciemniacy

Po intelektualistach starożyt-
nego Rzymu należałoby się spo-
dziewać raczej postaw wskazują-
cych na odcięcie ich od zachowań
stadnych, a więc pogardzających
plebsem i zachowujących dystans
wobec wydarzeń. Tymczasem to
właśnie oni oceniają chrześcijan
najsurowiej. Jednak ich argumen-
ty nie mają posmaku plotki czy
pomówienia, to raczej krytyka zro-
dzona obserwacją uzupełnioną lek-
turą pism i rozmowami prowadzo-
nymi z przedstawicielami nowej
religii. Zachowane materiały prze-
kazały nam wizerunek pierwszych
wyznawców Chrystusa jako ludzi
ciemnych, ignorantów, żerujących
na prostaczkach. Czy. istotnie tak
jawił się chrześcijanin z pierwszych
gmin zakładanych przez biednych,
niewolników, czyli – jak zakłada-
no – prostaków? Czy może takie
wnioski nasuwały się po lektu-
rze pism liturgicznych lub samych
Ewangelii, uważanych – w świetle

15



antycznych kanonów literackich –
za dzieła napisane raczej językiem
prymitywnym?

W tekście zawierającym mo-
wę wybitnego rzymskiego adwo-
kata z II wieku, Cecyliusza, pa-
dają następujące słowa: „To oni
(chrześcijanie), zebrawszy z naj-
niższych mętów społecznych jed-
nostki mniej uświadomione i kobie-
ty łatwowierne, już i z natury swej
skłonne do upadku, tworzą gro-
mady ordynarnych spiskowców”.
Z kolei inny wybitny umysł, filozof
rzymski Celsus, wyraża taka oto
opinie o Kościele: „Chcą i mogą
zjednywać sobie wyłącznie głup-
ców, prostaków, szaleńców, niewol-
ników, proste kobiety i małe dzie-
ci”. Eliusz Arystydes, grecki pisarz
z czasów Marka Aureliusza, ma-
jąc na względzie chrześcijańskich
kaznodziejów dodawał: „Któż spo-
śród żyjących znosiłby cierpliwie
tych, co popełniają więcej błędów
językowych, niż słów wypowiada-
ją?”

Veto wobec nietolerancji

Schemat, kiedy popularność
nieszablonowych poglądów tłuma-
czona bywa nieuctwem i ciemnotą
wyznawców, jest znana i teraz.
Tym lepiej można zrozumieć sy-
tuację z II i III wieku. Piętno-
wana jest także rzekoma pycha
chrześcijan, którą dziś należałoby
utożsamiać z nietolerancją. W opi-
sywanym okresie brzmi to jak pa-
radoks – bo równolegle z publika-
cją antychrześcijańskich paszkwili

państwo rzymskie krwawo prześla-
dowało chrześcijan. W tym przy-
padku reprezentanci prześladow-
ców zarzucają nietolerancję swoim
ofiarom.

Pamiętać jednak trzeba, że
dawny Rzym uznawał większość
kultów, w których akceptowano
prymat bogów rzymskich. Mia-
ło to praktyczne konsekwencje –
obowiązek uczestnictwa w oficjal-
nych ceremoniach religijno-pań-
stwowych. Chrześcijanie ostenta-
cyjnie odmawiający udziału w prze-
widywanych prawem rytuałach
traktowani byli jako fanatycy, to
zaś rodziło pogardę i oskarże-
nie o nietolerancję wobec religii
panującej z mocy prawa. Star-
cie się dwóch tradycji religijnych,
gdzie w jednej mamy do czynienia
z teologiczną pewnością wynikają-
cą z Objawienia, w drugiej jedynie
z mitologią, tradycyjne ceremo-
nie i filozoficzno-etyczne dywaga-
cje, łatwe było do przewidzenia. To
właśnie ową pewność chrześcijan
oceniano jako pychę doprowadza-
jącą rzymskich intelektualistów do
furii. Reto Cecyliusz, który w swo-
im zdaniu nie był odosobniony,
ujął to następująco: „Na świąty-
nie patrzą z pogardą jak na stosy
ofiarne, wstręt czują do bogów, wy-
śmiewają się z ofiar, litują się nad
kapłanami, sami litości godni”.

Niekonsekwencje i bzdury

Winniśmy dziś pamiętać, że po-
lemika teologiczna wymaga czegoś
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więcej niż tylko obserwacji, to po-
niekąd krytyka wyższego rzędu.
Toteż ci z rzymskich intelektuali-
stów, którzy się na nią zdobywali,
dawali dowód swego zaangażowa-
nia – bardziej lub mniej wnikli-
wie studiowali kazania i Ewan-
gelie. Gdy patrzyli na poznawane
prawdy przez pryzmat logiki, ich
krytycyzm nie malał. Analizowali
Ewangelie, podobnie jak to czyni-
li z pismami filozoficznymi. Wy-
śmiewali więc wszystkie zawarte
w nich pozorne niekonsekwencje.
Najwięcej dostawało się idei zmar-
twychwstania ciał (o ile prawda
o doskonałym życiu po śmierci
nie była dla nich czymś nowym,
to upieranie się chrześcijan przy
twierdzeniu, że zmartwychwstanie
będzie jak najbardziej cielesne było
dla późnorzymskich racjonalistów
totalną brednią). Filozof Celsus dał
o tym nawet wyczerpujący wykład:
„Ci, którzy wcześniej poumierali,
wyjdą z ziemi odziani we własne
ciała. Nadzieja, zaiste, godna ro-
baków. Czyż bowiem jakakolwiek
dusza ludzka pragnęłaby powró-
cić do zgniłego ciała? (. . .) Jakież
bowiem ciało całkowicie rozłożo-
ne może powrócić do pierwotnej
formy i odzyskać budowę, któ-
rą raz utraciło? Gdy nie potrafią
(chrześcijanie) rozsądnie na to od-
powiedzieć, chwytają się bzdurnej
obrony, twierdząc, że Bóg wszystko
może”.

W pismach Marka Korneliusza
Frontona z II wieku śledzimy za-
dawanie chrześcijanom niewygod-
nych pytań; „Czy zmartwychwsta-
je się z ciałem, czy bez ciała, jeśli

z ciałem, to z jakim, czy z tym pier-
wotnym, czy też nowym? Z pier-
wotnym ciałem? Przecież przed-
tem się rozpadło. Z innym cia-
łem? Więc rodzi się człowiek nowy,
a nie wraca do życia ten dawny?”
Krytykowano również sprzeczno-
ści zawarte w nauczaniu Mojżesza
i Chrystusa – odwieczny stosunek
do bogactwa, stosowania przemocy
i zdobywania władzy: „Kto kłamie:
Mojżesz czy Jezus? Czy Bóg, posy-
łając Swego Syna, zapomniał o tym,
co nakazał Mojżeszowi? Czy mo-
że potępił własne prawa, zmienił
zdanie?”

Można by długo wyliczać zarzu-
ty wynikające z niezrozumienia
tradycyjnych w rzymskiej religii
idei w nowym chrześcijańskim wy-
obrażeniu; wszechobecności (im-
manencji) Boga, roli przeznaczenia
w życiu człowieka, spraw związa-
nych z karą i potępieniem. Mo-
głoby się wydawać, iż taka zma-
sowana krytyka nie pozostawi po
chrześcijanach śladu w dziejach.
„Zabobon” ten jednak nie tylko
przetrwał, ale w następnych wie-
kach przeżył niesamowity rozkwit.
Fakt, w jaki sposób potrafił zdomi-
nować kontynent, wciąż pozostaje
przedmiotem dociekań dialektycz-
nie usposobionych historyków. I to
jest jeszcze jedna tajemnica, którą
trzeba przypisać chrześcijaństwu.

Stanisław Szulist
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WYDARZENIA • KONKURSY • SPORT

W dniu 3 czerwca 2000 r. na
stadionie w Trąbkach Wielkich odbył
się IV Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej Szkół Gminy Trąbki
Wielkie, zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji. Wielkiemu zaangażowaniu na-
uczyciela muzyki, Janusza Beyera,
który przygotował i prowadził festi-
wal, uczestnicy zawdzięczają wielkie
przeżycia i miłą atmosferę, a licznie
zgromadzona publiczność – wspania-
łą zabawę i atrakcyjne urozmaicenie
sobotniego popołudnia.

Wielkie brawa należą się festiwalo-
wemu jury, w skład którego wchodzili
muzycy profesjonalni – Jolanta Grzo-
na i Dariusz Gutomski, wspomagani
przez niezawodnego Jacka Kuchar-
skiego, oraz sponsorom fundującym
nagrody – firmie Mr Park (Deawoo
Baterie) i Cecylii Słupianek, kierow-
niczce sieci sklepów Media Dom.

Pani Lidia Orzechowska, dyrek-
torka GOKSiR, dokonała otwarcia
festiwalu i poczęstowała wszystkich
wspaniałą grochówką, przygotowaną
przez panią Bożenę Turzyńską.

Występujące w konkursie dzie-
ci były bardzo dobrze przygotowane,
prezentowały wysoki poziom, a ich
występy wzbudzały aplauz publiczno-
ści. Talentem konferansjerki błysnęła
Agata Wojewódka, która zapowiadała
występy uczestników.

Wśród dzieci najmłodszych (7 – 9
lat) pierwsze miejsce za wykonanie
piosenki „Moje miasto” zajęła Ola Ja-
gła z Trąbek Wielkich, drugie – Ma-
teusz Kowalczyk z Czerniewa, trzecie
– Jola Pilecka z Mierzeszyna.

W kategorii 10 –12 lat za bra-
wurowe wykonanie ludowej piosenki
kociewskiej „Z ty harmónki” pierwsze
miejsce przypadło Kasi Keler z Trąbek
Wielkich, drugie – Marcie Kulwikow-
skiej, również z Trąbek Wielkich,
a trzecie – Marcie Idem z Sobowidza.

W grupie najstarszej (13 – 15 lat)
pierwsze miejsce zajęła Julita Klo-
skowska z Czerniewa, która zaśpie-
wała piosenkę „Im więcej ciebie, tym
mniej”, drugie – Marek Fryc z Kłoda-
wy, trzecie – Karol Szymański z Mie-
rzeszyna.

Laureaci otrzymali cenne nagrody
i statuetki festiwalowe, a wszyscy
uczestnicy – dyplomy pamiątkowe.

W czasie przerwy wystąpił zespół
muzyczny ze szkoły z Godziszewa.

***
31 maja 2000 r. w GOKSiR w Trąb-

kach Wielkich odbył się I Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Zygmun-
ta Bukowskiego. Przesłuchania kon-
kursowe oceniała komisja, w skład
której weszli Joanna Żbikowska, Iwo-
na Drozda i Irena Pawlukiewicz.
Uczestnikami byli uczniowie szkół
ponadpodstawowych, gimnazjów oraz
szkół podstawowych. Pierwsze miej-
sca w swoich kategoriach zajęli Ka-
tarzyna Pacewska z Zespołu Szkół
Rolniczych z Rusocina, Tomasz Schu-
chardt z Gimnazjum w Sobowidzu
oraz Weronika Kornatowska ze Szko-
ły Podstawowej w Warczu. Konkurs
był bardzo dobrze przygotowany i stał
na wysokim poziomie.

Red.
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Organizatorzy i uczestnicy festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej.

Zespół szkolny z Godziszewa wystąpił gościnnie na festiwalu.
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Sam autor wręczał nagrody na konkursie recytacji poezji Zygmunta Bukowskiego.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu recytatorskiego z autorem.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania bardzo łatwej – waka-
cyjnej krzyżowki. Pierwsze litery utworzą hasło. Rozwiązania z kuponem
konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 23
lipca).

Życzymy wszystkim uczniom udanych wakacji!

1

2

3

4

5

6

7

1. Tam mieszka Ojciec św.
2. Jede z kontynentów
3. Rządzi królestwem
4. Duży Arek
5. Dziecko krowy
6. Zdradził Pana Jezusa
7. Ze stolicą w Kairze

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA

43



POEZJA

PRZEDŻNIWNE NASTROJE

I znów pola pachną żniwem
Wkoło wielkie dojrzewanie
Chylą się kłosy zapatrzone
Ziarnem w ziemię
Jeszcze kilka dni upalnych
A zawita tu żniwoczas
I swą kosą
Wybłyszczoną w wiecznym żniwie
Łany rzuci na kolana
Wtedy przyjdzie wóz rozdłużyć
Drabiny wielkie mu założyć
I zapytać
– Moja droga czy gotowy
Jest ten ołtarz
Do mszy zwoźnej uroczystej
– Nie mój mężu
Jeszcze trzeba płachtą żniwną go wymościć
By i ziarnko nie przepadło
– Teraz jeno mi sprowadźcie
Z tych łąk niebnych
Moje wrone zamienione w te dwie gwiazdy
Bo narownych to ja nie chcę
By mnie fury wywracały
Bo zbyt cenne są to dary
A most wąski i stromości bardzo przykre

Zygmunt Bukowski
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INTENCJE MSZY ŚW. Lipiec 2000

1. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Marii Goretti

2. Za śp. Władysława Dąbrow-
skiego, godz. 700

O szczęśliwe zbiory, z róży
św. Franciszka z Asyżu –
p. Kielas (Czerniewo), godz. 830

Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Jana Zielke, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

3. Za zmarłych z rodziny
Kiedrowskich i Kelpinów

4. Za zmarłych z rodziny Dreschel
i Mach

5. Za śp. Małgorzatę Rogall
6. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Kingi –
p. Wiebe

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Stanisława
Biskupa – p. Preuss

8. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków

9. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Pelagię i Mieczysława
Bławatów, godz. 830

Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich, godz. 1100

10. Za śp. Franciszka Cioska
(4. rocznica śmierci)

11. Za śp. Jana i Leona Hendrych

12. Za śp. Henryka Stępień
(2. rocznica śmierci)

13. Dziękczynna w 70-lecie urodzin
Marianny Plak, godz. 1100

14. Za śp. Józefa Kosztyłę
(1. rocznica śmierci)

15. Za śp. Mariannę Kamińską
16. Za śp. Urszulę Salewską

(5. rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Józefa Rodę oraz za
śp. Martę i Józefa Zawickich,
godz. 830

W intencji parafian, godz. 1100

17. Za śp. Alfreda Karassek
18. Za śp. Małgorzatę Rogall
19. Za śp. Stefanię Wiebe
20. Za śp. Zbigniewa Jakubow-

skiego oraz za śp. Szczepana
Goczkowskiego

21. Za śp. Hildegardę Flisikowską
22. Za śp. Łucję Jaszewską oraz za

zmarłych z rodziny Młyńskich
23. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Stanisława Chmielew-
skiego, godz. 830

Dziękczynna za szczęśliwe
powracanie do zdrowia
Stanisława Gostomskiego,
godz. 1100

O błogosławieństwo Boże
w 30-lecie urodzin Piotra
Ohla, z intencji chrześniaka,
godz. 1800

24. O błogosławieństwo i zdrowie
dla Krystyny Gdaniec (róża
p. Keler)
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25. Za śp. Jakuba Czerw

26. Za śp. Stanisława Krępę oraz
za zmarłych z tej rodziny

27. Za śp. Władysławę i Józefa Plak
oraz za śp. Metę Cymermann

28. Za śp. Leona i Joannę Grosz

29. Za śp. Helenę Szymczyk,
śp. Czesława Bujaka oraz za
zmarłych z tych rodzin

30. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Łucję Selka (4. rocznica
śmierci), godz. 830

Za śp. Grzegorza Sadocha oraz
za śp. Jadwigę i Włodzimierza
Arkatyn, godz. 1100

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

4 lipca: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Aleksandry Justyny
Walaszewskiej oraz Kamila Łukasza Kęsy

Rocznice sakramentu małżeństwa:

7 lipca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Bogumiły i Wojciecha Skierków
20 lipca: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Grażyny i Andrzeja Węsierskich

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


