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NADCHODZI NOWE TYSIĄCLECIE

Podsumowanie Wielkiego
Jubileuszu

W dniu Objawienia Pańskiego –
6 stycznia 2001 r. Ojciec Święty Jan
Paweł II wydał List apostolski Novo
Millenio Ineune (tzn. nadchodzi nowe
tysiąclecie), w którym Papież dokonu-
je podsumowania i oceny minionego
Roku Wielkiego Jubileuszu, dziękując
Bogu za „dar łaski”. Chrystus stanowi
centrum historii ludzkiej. On jest jej
sensem i ostatecznym celem. On jest
wiecznym „dziś” dla świata.

Wielki Jubileusz przeżyliśmy pod
znakiem nie tylko pielgrzymowania
do Rzymu i innych Sanktuariów i ko-
ściołów wyznaczonych przez Papieża
i biskupów diecezjalnych. Był to rok
oczyszczenia pamięci, czyli prośba
o przebaczenie wszystkich grzechów
popełnionychw przeszłości przez dzie-
ci Kościoła. Liczne pielgrzymki wier-
nych przypomniały nam prawdę, że
Kościół nieustannie jest w drodze do
Ojca, jest pielgrzymem przez dzieje
pomyślne i trudne do brzegu wiecz-
ności. Nadzieją Kościoła – jak często
podkreśla Papież – jest młodzież, tak
licznie uczestnicząca w obchodach Ju-
bileuszu na Tor Vergata w Rzymie.

Kluczową rolę w Roku Jubile-
uszowym miał Międzynarodowy Kon-
gres Eucharystyczny. Eucharystia, to
Chrystus obecny wśród nas. Dlate-
go wszystkie uroczystości uwypuklały
aspekt Eucharystii jako punkt cen-
tralny jubileuszowych przeżyć. Nie
zapomniano też o Matce Jezusowej.
Papież wraz z biskupami całego świata
dokonał wielkiego Aktu Zawierzenia,
oddając pod jej macierzyńską opiekę
losy ludzi naszego tysiąclecia.

Wymiar ekumeniczny został szcze-
gólne uwypuklony 18 stycznia 2000 r.,
kiedy Papież wspólnie z Prymasem
Anglikańskim i Patriarchą Konstan-
tynopola w obecności przedstawicie-
li Kościołów i Wspólnot kościelnych
z całego świata otworzył Drzwi Świata
w Bazylice św. Pawła.

W przeszłości jubileusze były cza-
sem darowania długów. Nie mogło być
inaczej i teraz. Dlatego wielokrotnie
Ojciec Święty zachęcał kraje bogate
do darowania zadłużenia krajom ubo-
gim i rozwijającym się. Parlamenty
wielu państw podjęły apel Papieża
podejmując decyzję o istotnej redukcji
zadłużenia ciążącego na najuboższych
krajach.

Nowe energie

Po omówieniu Jubileuszowych do-
świadczeń, Ojciec Święty wysuwa
wnioski na przyszłość. Kto przykłada
rękę do pługa i wstecz się ogląda, nie
nadaje się do królestwa Bożego (Łk
9, 62). Zatem nie można przejść do
bezczynności, bo została zakończona
„wielka akcja kontemplacji Oblicza
Chrystusa”. Potrzeba nowego progra-
mu duszpasterskiego, opracowanego
z wykorzystaniem doświadczeń Ro-
ku Jubileuszowego. W centrum tego
programu musi być Osoba Jezusa
Chrystusa, który jest jedynym fun-
damentem całej działalności duszpa-
sterskiej. Naszą powinnością, jako
ludzi wierzących, jest ukazanie na
nowo światu Chrystusa (nowa ewan-
gelizacja). Inspiracją do poznania Go
jest Pismo święte. Wszak – jak uczy
św. Hieronim – nieznajomość Pisma
świętego prowadzi do nieznajomości
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Chrystusa. Ewangelie ukazują Pana
Jezusa jako misjonarza świata. On
przemierza wioski i miasta, prowa-
dząc ze sobą 12 Apostołów, których
wybrał. Za Nim idą tłumy, które Go
słuchają, nie bacząc na brak pożywie-
nia. Niełatwo było w Niego wierzyć.
Dlatego w drodze do Cezarei Filipowej
zadał Apostołom pytanie „Za kogo lu-
dzie Mnie uważają?” (Mt 16, 13 –20).
Nawet Apostołowie byli niepewni co
odpowiedzieć. Tylko św. Piotr wyznał:
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”
(Mt 16, 16). Jezus mu wyjaśnił, że
wyznanie to zawdzięcza łasce, jakiej
udzielił mu Ojciec niebieski.

Ten Mesjasz, „Syn Boga żywego”,
jest nieustannie obecny w Swoim
Kościele. „A oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28, 20).

Wezwani do świętości

Zadaniem duszpasterskim i na-
szym, jako dzieci Kościoła, jest nie-
ustannie odkrywać Chrystusa i rozpo-
znawać Go w kościele, w sakramen-
tach, w człowieku. Rozpoznając Go –
pokochać i naśladować. I oto pierwszy
krok nowego programu – droga do
świętości. „Świętymi bądźcie. Albo-
wiem wolą Bożą jest wasze uświęce-
nie” (1 Tes 4, 3). Wszyscy chrześcija-
nie, nie tylko duchowni, powołani są
do świętości, czyli doskonałej miłości.
Skoro chrzest jest włączeniem w świę-
tość Boga, wszczepianiem w Chrystu-
sa, napełnieniem Duchem Świętym
– to minimalizm, obojętność religij-
na byłaby nieporozumieniem. Pytając
kandydata, czy chce być ochrzczony –
stawiamy pytanie, czy chce być święty.
To chrzest jest wezwaniem do rady-
kalizmu w realizacji kazania na Górze

„Bądźcie więc doskonali, jak dosko-
nały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt
5, 48). Historia Kościoła potwierdza,
że w poczet świętych włączeni są nie
tylko duchowni, ale i świeccy, którzy
uświęcili się w najzwyklejszych oko-
licznościach życia. Podłożem, inaczej
fundamentem świętości, jest modli-
twa. Jej pogłębieniu służą rozwijające
się po Soborze Watykańskim II ru-
chy i stowarzyszenia religijne wśród
świeckich. Jej trzeba się uczyć od
Boskiego Mistrza, jak pierwsi Jego
uczniowie, gdy prosili: „Panie, naucz
nas się modlić” (Łk 11, 1). Przez
modlitwę, dialog z Jezusem, stajemy
się Jego przyjaciółmi. Nasze chrześci-
jańskie wspólnoty winny stawać się
prawdziwymi szkołami modlitwy.

Stąd wychowanie do modlitwy
jest, po wezwaniu do świętości, dru-
gim istotnym elementem wszelkich
poczynań duszpasterskich. Drogą mo-
dlitwy jest żywy, aktywny udział
w liturgii Kościoła. Pierwsze miejsce
w niej zajmuje Eucharystia, a więc
niedzielna Msza św. i świętowanie
Dnia Pańskiego, jako dnia zmar-
twychwstałego Pana, dnia wiary, dnia
prawdziwej Paschy Chrystusa. Każda
niedziela jest okazją do umocnienia
więzi z Chrystusem i rodziną. Stąd
trzeba nieustannie domagać się ak-
centowania jej niewymiernych warto-
ści dla życia duchowego chrześcijani-
na. Udział w niedzielnej Eucharystii,
jak uczy Papież w liście apostolskim
Dies Domini, ma być dla ochrzczonego
sercem niedzieli.

Wkraczamy w tysiąclecie o zróż-
nicowanych religiach i wyznaniach,
co wymaga od ochrzczonych szcze-
gólnego świadectwa. Jednym z nich
jest poczucie obowiązku uczestnictwa
w liturgii eucharystycznej w każ-
dą niedzielę. Niedzielna Eucharystia,
gromadząca wokół ołtarza wspólnotę
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wierzących, jest chwilą uprzywilejo-
waną, w której nieustannie odnawia
się i utrwala więź z Chrystusem
i między sobą. Dzień Eucharystii –
niedziela, to jednocześnie dzień Ko-
ścioła, który w zgromadzonej wspól-
nocie umacnia się w jedności.

Jesteśmy świadkami kryzysu Sa-
kramentu Pokuty. Zatarła się świa-
domość grzechu. Do darów Bożych
zaliczamy sakramenty, jako źródła ła-
ski, a wśród nich Sakrament Pokuty,
w którym zyskujemy odpuszczenie
grzechów ciężkich. W duszpasterskim
programie, zmierzającym do pogłę-
bienia świadomości religijnej, trze-
ba uwzględnić pierwszeństwo łaski:
„Beze mnie nic nie możecie uczynić”
(J 15, 5). Przez współpracę z Jezusem
na płaszczyźnie modlitwy, dialogu,
serce otworzy się na strumień łaski,
a słowo Chrystusa przeniknie nas
swoją mową. Potwierdza to postawa
Piotra przy cudownym połowie ryb.
„Całą noc łowiliśmy i nic nie złowili-
śmy. . . Na słowo Twoje zarzucę sieci”
(Łk 5, 5 nn.). Papież na progu nowego
tysiąclecia zaprasza do takiego „aktu
wiary”, który wyrazi się w odnowie
życia modlitewnego.

Ewangelizacja

Odnowie życia modlitewnego po-
maga słuchanie Słowa Bożego. Od
Soboru Watykańskiego II przyznano
należne miejsce Pismu Świętemu w li-
turgii, publicznej modlitwie Kościoła.
Całe dzieło przepowiadania czerpie
moc ze Słowa Bożego. Należy je umac-
niać także przez rozpowszechnianie
Pisma Świętego w rodzinach. Trzeba
najpierw karmić się Słowem Bożym,
aby być dobrym sługą „Słowa” w dzie-
le ewangelizacji i katechezy. Musimy
rozniecać w sobie na nowo pierwotną

gorliwość, aby rozniecił się w sercach
ten zapał apostolski, jaki cechował
Apostołów, a wyraził go św. Paweł
w słowach: „Biada mi, gdybym nie
głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Kto
prawdziwie spotkał Chrystusa w mo-
dlitwie, czytaniu Jego Słowa – nie
może Go zatrzymać dla siebie, ale wi-
nien Go głosić. Stąd potrzeba nowego
„rozmachu” w apostolstwie, które by-
łoby przeżywane jako codzienne zada-
nie wspólnot i grup chrześcijańskich.
W głoszeniu Chrystusowego orędzia
zbawienia musi być uwzględniona
kultura i tradycja każdego narodu.
Nie można tych szacownych wartości
odrzucić, ale należy w pełni wyko-
rzystać, przez co nauczanie będzie
łatwiejsze do przyjęcia i łatwiej będzie
mogło zapuścić korzenie. Tak czy-
nił św. Paweł. „Stałem się wszystkim
dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić
przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,
22).

Przykazanie nowe daję wam

Nowy program duszpasterski mu-
si czerpać „inspirację” z przykazania
miłości, które Jezus nam pozostawił,
„abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34).
Miłość jest sercem Kościoła. Kościół
na drodze swojego rozwoju, w nowym
tysiącleciu, będzie potrzebował wielu
rzeczy, jeśli jednak zabraknie mu mi-
łości, szczególnie tej opartej na życiu
wspólnotowym (agape), wszystko bę-
dzie bezużyteczne. „Gdybym mówił
językami ludzi i aniołów, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym” (1
Kor 13, 2). Św. Teresa z Lisieux,
która przez cierpienie i modlitwę tak
głęboko kontemplowała Oblicze Chry-
stusa, pisze w swoim „Dzienniczku”:
„Zrozumiałam, że Kościół ma Serce
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i że to Serce płonie Miłością. . . Zro-
zumiałam, że w Miłości zawierają się
wszystkie powołania, że Miłość jest
wszystkim”.

Szkoła miłości i wspólnoty

Kościół nowego tysiąclecia musi
być domem i szkołą komunii, czyli
wspólnoty. Ta wspólnotowość życia
i poczynań Kościoła ma swoje źró-
dło i oparcie we wspólnocie trzech
Osób Trójcy Świętej. Duchowość ży-
cia wspólnotowego, to przyjmowanie
od drugiego człowieka tego co dobre,
bo wszelkie dobro ma swe źródło
w Bogu, ale też umiejętność wzajem-
nego zrozumienia, według nauki św.
Pawła „Jeden drugiego brzemiona no-
ście” (Gal 6, 2). Duchowość wspólnoty
ma swoje stopnie. Wspólnotę stano-
wi Synod Biskupów, kolegialność za-
rządzania, konferencje Episkopatów.
Wspólnota powinna być dalej widocz-
na w relacjach między biskupami,
kapłanami, diakonami, duszpasterza-
mi i Ludem Bożym, duchowieństwem
i zakonnikami, wreszcie w stowa-
rzyszeniach i ruchach religijnych. Te
wszystkie relacje musi przenikać i jed-
noczyć duch miłości.

Wmiłości rodzi się potrzeba służby
braciom oraz ukazania innym Chry-
stusa, który jest Miłością (por. św.
Jan).

Jeśli Kościół będzie ogarnięty du-
chem miłości, wychowa swoje dzieci
do wielorakiej służby, a służba to
powołanie. Powołani są nie tylko du-
chowni do życia konsekrowanego, ale
i świeccy do wielorakiej posługi w Ko-
ściele.

Powołani są przede wszystkim do
czynnego udziału w życiu Kościoła, do
katechizowania, do aktywnego udzia-
łu w liturgii, do wychowywania mło-
dzieży, do różnych form działalności

charytatywnej. Niewątpliwie pierw-
sze miejsce zajmuje tu powołanie
do kapłaństwa. Chrystus nieustannie
wzywa wiernych: „Proście Pana żni-
wa, aby posłał robotników na żniwo
swoje” (Mt 9, 38).

Wwielu krajach o chrześcijańskich
korzeniach spada liczba powołań, na
skutek przemian politycznych, wyja-
łowienia religijnego przez konsump-
cjonizm i laicyzację życia. Stąd, tak
istotnym zadaniem jest duszpaster-
stwo powołań, docierające dowspólnot
parafialnych, ruchów religijnych i do
rodzin. Ważna jest pomoc świeckim
w odkrywaniu ich powołania, w któ-
rym mają szukać Królestwa Bożego,
zajmując się sprawami doczesnymi po
myśli Bożej, jednocześnie przez pra-
cę zmierzać do szerzenia Ewangelii
i uświęcenia bliźnich.

Dziś staje przed Kościołem za-
danie popierania wszelkich zrzeszeń
i ruchów religijnych, które są da-
rem Ducha Świętego na nasze cza-
sy. „Ducha nie gaście, proroctwa
nie lekceważcie. Wszystko badajcie,
a co szlachetne zachowujcie” (Tes
5, 19 –21). Szczególną i podstawo-
wą formę wspólnoty stanowi rodzina.
Trzeba stanowczo i konsekwentnie
przeciwstawiać się wszelkim tenden-
cjom i agresywnym atakom usiłują-
cym osłabić, a nawet zniszczyć ro-
dzinę. Jest ona odbiciem oblubieńczej
miłości Chrystusa, jaką obdarza swój
Kościół.

Ekumenizm

Nadchodzący wiek otwiera moż-
liwości dialogu religijnego. Droga do
pojednania została wprawdzie już roz-
poczęta, ale jest jeszcze bardzo długa.
Wielki Jubileusz pozwolił budzić uza-
sadnioną nadzieję, że pojednanie jest
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możliwe nie przez wyrzeczenie lub
rozmycie prawdy, lecz przez życie
w prawdzie Ewangelii i uznanie, że
i w innych wyznaniach i religiach
znajdują się elementy dobra i świę-
tości, które trzeba z szacunkiem do-
cenić i przyjąć. Możliwość dialogu
potwierdziła uroczystość otworzenia
Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła,
z udziałem arcybiskupa anglikańskie-
go i patriarchy prawosławnego oraz
przedstawicieli wielu innych Kościo-
łów. Światowy Dzień Młodzieży to
jakby nowa Pięćdziesiątnica Ducha
Świętego dla Kościoła trzeciego ty-
siąclecia. Z woli Chrystusa jest jeden
Kościół, co podkreślamy w wyznaniu
wiary: „Wierzę w jeden, święty po-
wszechny i apostolski Kościół”. Chry-
stus prosił Ojca w wieczerniku „aby
byli jedno” (J 17, 21). W perspek-
tywie Wielkiego Jubileuszu ufamy,
że Duch św. doprowadzi do jedności,
która wyrazi się w różnorodności kul-
tu, modlitwy, dróg prowadzących do
świętości i na polu charytatywnym.

Wezwanie do miłosierdzia

Miłosierdziema swoje źródło w ko-
munii, czyli wspólnocie wierzących
i wypływa z ducha miłości. Nie ma
bowiem prawdziwej miłości bez mi-
łosierdzia. Wezwanie do miłosierdzia
skierował do nas Chrystus: „Byłem
głodny, spragniony, nagi, przybyszem,
chorym. . .” (por. Mt 25, 35, 36).
On szczególnie obecny jest w ubo-
gich, dlatego Kościół powinien prak-
tykować „opcję preferencyjną” wobec
nich. Na polu miłosierdzia jest jesz-
cze wiele pracy, są szerokie dziedziny
zaniedbań i obszary nędzy w naszej
epoce. Są ludzie umierający z głodu,
analfabeci. Są nie mający dostępu do

podstawowej opieki lekarskiej, pozba-
wieni domu. Trzeba wiele dać z siebie,
aby w naszych wspólnotach ubodzy
czuli się jak u siebie, a nie byli poniże-
ni i opuszczeni. Głoszeniu Ewangelii
musi towarzyszyć miłosierdzie czynu.

Współczesne wezwania

Do tradycyjnych problemów ludz-
kich, którymi w przeszłości zajmował
się Kościół, dochodzą nowe, związa-
ne z industrializacją czy globalizacją
oraz nowymi formami rozwoju ży-
cia gospodarczego. Wielkiej ochrony
wymaga środowisko naturalne, któ-
re permanentnie ulega zagrożeniu,
a nawet zniszczeniu, stając się nie-
przyjaznym człowiekowi.

W wielu krajach nadal deptane są
podstawowe prawa człowieka, w tym
prawo do życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci.

Podważane są podstawowe war-
tości człowieka. Przy czym Kościół
jest obwiniany o usiłowanie narzu-
cenia niewierzącym lub „wierzącym
inaczej” swojej nauki. Trzeba powie-
dzieć tu jasno, że Kościół nie narzu-
ca, lecz broni wartości zakorzenio-
nych w samej naturze człowieka. Dla
umocnienia lub zaprowadzenia poko-
ju w świecie, potrzebny jest perma-
nentny dialog międzyludzki, oparty
o poszanowanie odmienności kultury
i cywilizacji, prowadzony w atmosfe-
rze miłości. Jest to szczególne posła-
nie i misja ludzi świeckich w Kościele.
Może być realizowane skutecznie, gdy
każdy z nas będzie dążył do tego, aby
być odblaskiem Oblicza Chrystusa.
Kościół na nowo potrzebuje odczytać
swoją misję, że jest nieustannie posła-
ny ad gentes do świata, do narodów
z misją zbawienia, które przyniósł
nam Chrystus.
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Końcowe wnioski

Nowe tysiąclecie otwiera się przed
Kościołem jako ocean potrzeb i moż-
liwości. Stąd, trzeba ożywić nadzieję,
licząc na pomoc Chrystusa, który
zawsze jest z nami. „Musimy mieć
przenikliwy wzrok i wielkie serce,
abyśmy sami stawali się jego (Kościo-
ła – dop. mój) narzędziami”. Chrystus
znów zaprasza, abyśmy wyruszyli:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,
19). Ten misyjny nakaz wzywa nas,
byśmy wkraczając w trzecie tysiąc-
lecie, naśladowali ducha i entuzjazm
pierwszych chrześcijan.

W tym zadaniu możemy liczyć na
dary Ducha Świętego, który nieustan-
nie towarzyszy Kościołowi. Wchodzi-

my w nowy wiek z Maryją, której Oj-
ciec Święty, wraz z przedstawicielami
biskupów całego Kościoła, zawierzył
trzecie tysiąclecie, prosząc Ją, by była
„Gwiazdą nowej ewangelizacji”.

Drzwi święte zostały zamknię-
te, gdy zakończył się Rok Wielkiego
Jubileuszu, ale „żywa brama”, któ-
rą jest Chrystus, pozostaje otwarta
szerzej niż kiedykolwiek. Jak zmar-
twychwstały Chrystus przyłączył się
do uczniów idących do miasteczka
Emaus, tak prośmy Go, by dał się
nam rozpoznawać na modlitwie i przy
„łamaniu chleba”, by pomagał nam
swoją łaską w posługiwaniu braciom
Słowem Bożym, życiem przykładnym
i czynną miłością.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2001

4 marca: I niedziela Wielkiego
Postu

Pwt 26, 4 –10
Rz 10, 8 –13
Łk 4, 1–13

Trzy obrazy kuszenia Jezusa, za-
prowadzonego przez szatana między
kamienie pustyni, na wysoką górę
i na narożnik Świątyni Jerozolim-
skiej, ukazują naszym oczom wstrzą-
sające doświadczenie, które jest też
naszym udziałem.

Pismo święte przedstawia je, po-
sługując się obrazem dwóch rozwidla-
jących się dróg. Także przed Jezusem,
prawdziwym, wolnym człowiekiem,
otwierają się dwie drogi: mesjanizmu

łatwego i spektakularnego, skazane-
go na sukces, i mesjanizmu krzyża,
posłuszeństwa Ojcu, całkowitego po-
święcenia samego siebie.

Także Maryja dokonała wyboru
i wybrała nie drogę chwały, lecz trud-
niejszą drogę ukrycia, stojąc nawet
z dala od swego Syna, odłączając się
od Niego, by odnaleźć Go tam, na
wzgórzu Golgoty, gdy krew spływała
z Jego ukrzyżowanych rąk i przebite-
go boku. Porzuciwszy prawa należne
Matce, Maryja wybrała drogę wą-
ską, Bożą drogę, i odrzuciła nęcący
szlak proponowany przez kusiciela.
W chwilach pokus uciekajmy się do
Niej, zwracając się słowami Piotra,
czcigodnego opata Cluny, zmarłego
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w 1156 roku: „Do Ciebie, Dziewico
błogosławiona, uciekają się ludzie ob-
lężeni przez szatana. Jesteś gwiazdą
świecącą na wschodzie, rozświetlającą
otaczające nas ciemności. Uwolnij nas
od uroku kusiciela!”

(G.R.)

11 marca: II niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 15, 5 –12. 17 –18
Flp 3, 17 –4, 1
Łk 9, 28b –36

Przemienienie jest antycypacją wiel-
kanocnych objawień. Pod postacią
człowieka, Jezusa z Nazaretu, ob-
jawia się tajemnica, która jest w Nim
ukryta. Głos wychodzący z chmury,
znak boskości, jest jasny: „To jest mój
Syn umiłowany!” Otaczający Go blask
jest zapowiedzią chwały zmartwych-
wstania. Możemy w sposób doskonały
nałożyć na scenę z Taboru inny ob-
raz. Nie jest oczywiście taki sam,
ale ma pewne prawdopodobieństwa.
Odnajdujemy go w Księdze Apoka-
lipsy: „Wielki znak się ukazał na
niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej gło-
wie wieniec z gwiazd dwunastu” (12,
1). Tradycja chrześcijańska widziała
w tej przemienionej niewieście obraz
Maryi, przemienionej w chwale.

Obok Niej możemy jeszcze umie-
ścić obraz wierzących, którzy idąc za
Maryją, zostaną odkupieni przez jej
Syna i przemienieni: „Pan nasz Je-
zus Chrystus przekształci nasze ciało
poniżone na podobne do swego chwa-
lebnego ciała” (por. Flp 3, 20 –21).
Zwróćmy się więc do Maryi słowa-
mi rozpoczynającymi sławną pieśń
Petrarki, dedykowaną Dziewicy:

„Dziewico piękna, w słońce odzia-
na, gwiazdy ukoronowana, Słońcu

najwyższemu tak bardzo się podoba-
łaś, iż w Tobie światło swe ukrył. . .”

Słowa te kierujemy do Niej z na-
dzieją, że i my zostaniemy otoczeni
światłem łaski i zbawienia.

(G.R.)

18 marca: III niedziela Wielkiego
Postu

Wj 3, 1– 8a. 13 –15
1 Kor 10, 1– 6. 10 –12
Łk 13, 1– 9

Jezus, przytaczając dzisiaj dwa wy-
darzenia z „czarnej kroniki”, które
miały miejsce w ostatnim czasie (rzeź
dokonana na polecenie Piłata, pro-
kuratora rzymskiego, i zawalenie się
wieży w jednej z dzielnic Jerozolimy,
pod której gruzami zginęło osiem-
naście osób), napomina nas: „Jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie”.

Wezwanie do nawrócenia było pod-
stawą pierwszego kazania Chrystusa
wygłoszonego w Galilei: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,
15).

Wezwanie to przyjęła również Ma-
ryja, co sprawiło, że rozbrzmiewało
w miejscach, które stały się Jej sank-
tuariami. Największe cuda zdarzające
się w Lourdes, jak często się po-
wtarza, to nie te przy źródle czy
polegające na fizycznym uzdrowieniu,
lecz cuda konfesjonałów i nawróco-
nych serc. Wówczas dane nam będzie
kontemplowanie obrazu Maryi, któ-
ry naszkicował German, patriarcha
Konstantynopola zmarły w 733 roku,
wkładając w usta samego Boga te
oto słowa: „Ustanowię Cię mostem
dla miotanych falami, laską dla dają-
cych się prowadzić za rękę, arką dla
zbawionych, nadzieją dla pokutują-
cych, ucieczką grzeszników i drabiną
pomagającą ludziom wejść do nieba.

(G.R.)
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25 marca: IV niedziela Wielkiego
Postu

Joz 5, 9a. 10, 12
Kor 5, 17 –21
Łk 15, 1– 3. 11–32

Tę wspaniałą Łukaszową opowieść,
przytoczoną przez dzisiejszą liturgię,
przyzwyczailiśmy się określać mia-
nem przypowieści o synu marnotraw-
nym. W rzeczywistości jednak praw-
dziwym bohaterem jest ojciec, roz-
rzutnie szafujący miłosierdziem wo-
bec syna lekkomyślnie popełniającego
grzechy. Jego oczy z uwagą śledzące
drogę, jego szalona radość wobec na-
wróconego syna, jegomiłość, wymazu-
jąca za jednym zamachem przeszłość,
są świetlistymi obrazami miłości Bo-
ga, nieskończenie większej od Jego
sprawiedliwości. Jeśli prawdą jest,
że Pan karze występek do trzeciego
i czwartego pokolenia, to prawdą jest
również, iż Jego miłosierdzie rozciąga
się aż do tysiącznego pokolenia, jak
mówi już o tym Stary Testament (Wj
20, 5 – 6; 34, 6 – 7). „Jak się lituje
ojciec nad synami, tak Pan się lituje
nad tymi, co się Go boją, pamięta
bowiem, że jesteśmy prochem” (Ps
103, 13 –14).

Obok miłującego Ojca chcemy dziś
postawić Matkę miłosierdzia, Maryję.
Zwracamy się do Niej słowami pierw-
szej znanej nam modlitwy Maryjnej.
Jest to wzniosła antyfona grecka uło-
żona w Egipcie w III wieku, która
została włączona do liturgii: „Do Twe-
go miłosierdzia uciekamy się, Święta
Boża Rodzicielko. Nie gardź prośba-
mi naszymi w potrzebach naszych,
ale wybaw nas od niebezpieczeństw,
Ty, która jako jedyna jesteś czysta
i błogosławiona!”

(G.R.)

26 marca: Zwiastowanie Pańskie

Iz 7, 10 –14
Hbr 10, 4 –10
Łk 1, 26 –38

„Posłał Bóg anioła Gabriela do mia-
sta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy; a Dziewicy było na imię
Maryja”.

Ledwo usłyszymy te i inne słowa
opowiadające o Zwiastowaniu, a na-
sze myśli wypełniają się obrazami,
które sztuka chrześcijańska w ciągu
wieków rozsiała po murach, płótnach,
deskach i kamieniach. Jednak punk-
tem centralnym tej uroczystości jest
Wcielenie, czyli wejście Syna Bożego
w ludzką historię. Nie jest to więc
jakieś sentymentalne święto, lecz uro-
czystość głęboko religijna, celebracja
naszego zbawienia. Łono Maryi, we-
dług Łukasza, stało się arką dosko-
nałego przymierza, w której Pan jest
obecny w sposób pełny i definitywny.

Wraz ze św. Bernardem zwróćmy
się do Maryi, wdzięczni za Jej „tak”
skierowane do Boga, źródła naszej
nadziei i światła.

„Anioł oczekuje Twojej odpowie-
dzi, Maryjo! Także my wyczekujemy,
o Pani, tego daru, który jest Bożym
darem. Szybko odpowiedz, Dziewi-
co! Wypowiedz, Pani, słowo, którego
ziemia i otchłanie, i nawet niebo ocze-
kują. . . Otwórz Twoje serce dla wiary,
usta wyznaniu, a łono Zbawicielowi.
Oto upragniony przez wszystkie naro-
dy stoi z zewnątrz i kołacze do drzwi.
Powstań więc, pobiegnij i otwórz!
Wstań przez wiarę, biegnij przez mi-
łość, otwórz Twym przyzwoleniem!”

(G.R.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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POKŁOSIE KOLĘDOWE

Kolędowanie zawsze zaliczam do
poważnych zadań duszpasterskich
w parafii. W niniejszym podsumo-
waniu pragnę podzielić się z czytelni-
kami, jak ja przeżywam kolędę.

Już podczas wakacji prowadziłem
rozmowy z moimi księżmi przyjaciół-
mi, jaki akcent nadać kolędzie. Pier-
wotna myśl kierowała się ku przy-
bliżeniu rodzinom prawdy o Duchu
Świętym. Okazało się, że to zbyt trud-
ne zadanie. Ponieważ w minionych
latach, podczas kolędy, zawierzaliśmy
rodziny Matce Najświętszej, a w roku
Jubileuszowym Miłosierdziu Bożemu,
przygotowując się do tej akcji przez
rekolekcje adwentowe o Miłosierdziu
Bożym, uznaliśmy za stosowne przy-
bliżyć wiernym postać św. Józefa,
który był tak blisko Maryi, jako Jej
Oblubieniec i Jezusa, jako Jego Opie-
kun. Przy czym, Maryja, Jezus i Józef,
to przecież Święta Rodzina. Wspania-
ły wzór do naśladowania przez nasze
katolickie wspólnoty rodzinne, a zara-
zem niewyczerpane źródło wstawien-
nictwa i niewysłowionej łaski.

Przyszła kolej na znalezienie pięk-
nego obrazu św. Józefa do reprodukcji,
by wykonać, tradycyjne już, obrazki
kolędowe. Nie obeszło się bez trudno-
ści. Szukaliśmy w sklepach z przed-
miotami religijnymi, zwiedzaliśmy ko-
ścioły. Wszystkie napotkane obrazy
wydawały się bądź „cukierkowate”,
bądź mało wymowne w treści. Wów-
czas przyjrzałem się bliżej obrazowi
św. Józefa w naszym sanktuaryjnym
kościele. Przecież to taki bogatyw swej
symbolice obraz. Tak wspaniale na-
malowany, choć do ostatnich granic
zniszczony. Spodobał się również księ-
żom z Mierzeszyna i z Postołowa oraz

zapytanym wiernym. Zdjąłem go ze
ściany do sfotografowania. Okazał się
tak zniszczony, że już nie powiesiłbym
go ponownie (zdziwiło mnie niezmier-
nie, że nikt z parafian nie zapytał,
gdzie jest obraz św. Józefa i drugi
przedstawiający chrzest Pana Jezusa).
Pomyślałem sobie, że jeżeli św. Józe-
fowi chcemy zawierzyć rodziny i Jego
opiece się polecić, to On odwdzięczy
się i pomoże nam odnowić zniszczone
oba obrazy. Nie zawiodłem się. Oto
mamy wspaniale odnowione obrazy
i choć renowacja okazała się niezwy-
kle kosztowna, znaleźli się sponsorzy
i ofiarodawcy, którzy ze swojego nie-
dostatku, z wielkim zrozumieniem,
składali ofiary na pokrycie kosztów
ich odnowienia. Renowacji podjęła się
pani Anna Rochowicz z Wrzeszcza,
siostra zmarłego już pana Andrzeja
Rochowicza, który dokonał renowacji
ołtarzy, ambony, chrzcielnicy, konfe-
sjonałów i chóru w naszym kościele.
Znów potwierdziła się wiara, że kto
będąc w potrzebie zaufa św. Józefowi,
ten zawsze może liczyć na Jego pomoc.

I oto mamy wyjaśnienie, dlacze-
go, wkraczając w nowy wiek i no-
we tysiąclecie, pragnąłem zawierzyć
rodziny i całą parafię opiece i wsta-
wiennictwu św. Józefa. Wyrażam tu
serdeczną wdzięczność naszemu sza-
farzowi, p. Piotrowi Pianowskiemu,
który nieodpłatnie wykonał reproduk-
cje (nieoprawione) obrazków św. Józe-
fa dla naszej parafii oraz dla parafii
w Mierzeszynie i Postołowie.

Kolejnym etapem duchowego przy-
gotowania rodzin do zawierzenia się
św. Józefowi były kazania o św. Jó-
zefie w Adwencie oraz dziewięcio-
tygodniowa nowenna do św. Józefa.
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W nowennie rzeczywiście uczestniczy-
ło wielu wiernych. Wyrażam za to dro-
gim parafianom gorącą wdzięczność.
Równocześnie przygotowałem prawie
300 oprawionych obrazków św. Józefa.
W wielu domach znajdują się obok sie-
bie obrazy Matki Bożej Trąbkowskiej,
Miłosierdzia Bożego i św. Józefa. To
właśnie św. Rodzina – drogowskaz na
nowe tysiąclecie dla nas.

Przez dwie niedziele spotykaliśmy
się z wszystkimi szafarzami Eucha-
rystii, by omówić program kolędy.
Zaproponowałem im, by mi towarzy-
szyli w tym zadaniu. Wszyscy z głę-
bokim zrozumieniem przyjęli zapro-
szenie. Dziękuję wam drodzy szafarze
za podjęty trud. Niektórzy z was
brali urlop, inni zastępstwo w pra-
cy lub rezygnowali ze świątecznego
wypoczynku, by razem z księdzem
odwiedzić wszystkie rodziny parafii.
Dziękuję wam za dyskrecję, gorliwą
posługę i sumienność.

Niewątpliwie dużo czasu zajmuje
ułożenie programu kolędy na cały mie-
siąc. Nie da się go powielić z innych
lat, bowiem inne są terminy świątecz-
nych dni, kolędy biskupiej w dekanacie
oraz uroczystości opłatkowe z różnymi
grupami duszpasterskimi.

Dla mnie każdy dzień kolędy, mi-
mo, że tyle lat ją przeprowadzam,
jest stresem. Przed kolędą idziemy
do kościoła na modlitwę w intencji
rodzin, do których się udaję. Podczas
Mszy św. rano zawsze modliłem się
za te rodziny. W każdym domu są
inni wierni i panuje inny nastrój.
Trzeba nawiązać rozmowę, uważając,
co się mówi, by kogoś nie urazić
lub by źle nie zrozumiano moich
intencji. Trzeba z taktem, ale sta-
nowczo zwrócić niektórym uwagę na
zaniedbanie praktyk religijnych lub
podnieść na duchu popadłych w na-
łóg alkoholizmu. Starałem się nikogo

nie napiętnować, nie oskarżać, ale po
bratersku zachęcać do poprawy, mając
zawsze na uwadze, że sam jestem sła-
by, pełen wad i potrzebuję nieustannie
osobistego nawrócenia.

Modliliśmy się w każdej rodzinie
na kolanach, by nadać kolędowemu
nawiedzeniu głęboki charakter reli-
gijny, jednocząc całą rodzinę wokół
duszpasterza, który czuje się odpo-
wiedzialny za każdą z nich. Jest też
uboczny efekt – oto już drugi rok mam
nadwyrężone kolana. I nie odbywa się
bez wizyty u lekarza. „Niech to służy
większej chwale Bożej”.

W moim odczuciu parafianie też
przeżywają wizytę duszpasterską swe-
go proboszczaw rodzinie. JestemWam
wdzięczny za to, że staracie się na-
prawdę być wszyscy obecni na ko-
lędzie. Wzrusza mnie, gdy niektórzy
zwalniają się wcześniej z pracy, ze
szkoły, biorą wolny dzień tylko po to,
by być obecnym na kolędzie. Mówią
mi, „przecież raz w roku ksiądz odwie-
dza nasz dom, musimy być obecni”.
W tym roku prawie nigdzie nie zasta-
łem na kolędzie osób pijanych. W spo-
radycznych wypadkach – nie przyszli
na modlitewne spotkanie. Mieszkania
są posprzątane, domownicy odświęt-
nie przyodziani. Proszę też przyjąć
podziękowania, które składam tym,
którzy służyli pojazdem oraz rodzi-
nom, które przygotowywały posiłki.

Jest u nas zwyczaj, że wierni z oka-
zji kolędy składają ofiarę na potrzeby
kościoła. Za złożone ofiary również
proszę przyjąć moje serdeczne podzię-
kowanie. Wiem, że wielu z Was daje
ofiary, choć sami cierpią niedostatek.
Tym bardziej zobowiązuje mnie to
do roztropnego wykorzystania każdej
złożonej ofiary. Nie mam odwagi, by
wziąć przygotowaną na stole kopertę.
Ustaliliśmy, że nie uczynią tego też
towarzyszący mi szafarze. Dar Wasz,
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jeśli jest szczery, wręczacie sami. A by-
wa różnie! Mogę posłużyć się przykła-
dami. Niektórzy w laczkach wybiegają
z mieszkania, by wręczyć przygoto-
waną kopertę. Zdarza się jednak, że
za wychodzącym księdzem zamkną
drzwi i chociaż dalej chodzę w tej
samej klatce, przygotowanej koperty
nie wyniosą. Byłem też świadkiem
komicznej wręcz sytuacji, gdy wysze-
dłem z mieszkania, a synek odzywa
się do matki:

– Mamo! Koperta.
– Cicho bądź.
On powtarza:
– Ale została koperta.
A mamusia za moimi plecami po-

nownie go strofuje:
– Mówię Ci, bądź cicho.
Dlatego proszę zrozumieć, dlacze-

go sam nie biorę ze stołu koperty.
Są rodziny, które niewątpliwie

z wielkiej biedy nie składają kolę-
dowej ofiary. A tej biedy jest coraz
więcej. W pewnym terenie odwiedzi-
łem dziewięć rodzin, a tylko jedna
z nich złożyła kolędową ofiarę. Tym
bardziej wiernym, co chcą pomagać
w materialnym utrzymaniu Kościoła,
składam moje podziękowanie i uzna-
nie. Jest bowiem wiele wydatków,
które ponosi parafia, a o których nie
informuję z ambony.

Drodzy Parafianie, założyłem so-
bie, że celem tegorocznej kolędy będzie
wzbudzenie w rodzinach nabożeństwa
do św. Józefa, który jest tak wiel-
kim i zarazem cichym Orędownikiem
przedPanem. Poprzez nawiedzanie ro-
dzin, coraz głębiej poznaję wasze domy
i wasze problemy. Chcę też pogłębić
waszą więź z Kościołem, z naszym
Sanktuarium.

Moim życzeniem jest, by wszyscy
parafianie poczuli się naprawdę jed-
ną wspólnotą kochającą całym sercem
Maryję, która przed wiekami nas wy-
brała i wśród nas zechciała mieszkać

w szczególny sposób. Tę jej obecność
z nami potwierdził sam Ojciec świę-
ty, koronując Jej skronie i Bożego
Dzieciątka złotymi koronami.

Pragnę też, by po zawierzeniu św.
Józefowi, wielu z was ożywiło nabo-
żeństwo do tego Wielkiego Orędow-
nika. Oby pogłębienie naszej wiary
uwidoczniło się uczestnictwem w ado-
racji Najświętszego Sakramentu, bo
to jest fundament wszelkiej zdrowej
religijności. Jeśli się do tego nie prze-
konamy, to sądzę, że ciągle nasza
wiara jest budowaniem „domu bez
fundamentu – na piasku”.

Czujmy się dumni, że dane nam
jest żyć w parafii, sanktuarium Maryj-
nym. Umacniajmy w sercach naszych
i rodzinach naszych miłość do Mat-
ki Jezusa. Niech przejawi się ona
w spowiedzi i Komunii świętej pod-
czas Tygodniowego Odpustu ku Jej
czci. Niech będzie to Twój osobisty
„prezent miłości” dla Niej. Bądźmy
też wszyscy odpowiedzialni za du-
chowy i materialny rozwój naszego
Sanktuarium.

Na zakończenie dzielę się zaska-
kującym gestem naszych szafarzy.
Z uzbieranych ofiar kolędowych, ku
mojemu zaskoczeniu, kupili mi czarny
płaszcz, czapkę i szalik, a nauczyciele
Gimnazjum, nieco wcześniej, z okazji
imienin, ufundowali mi czarną waliz-
kę na pomoce szkolne. Dziękuję za ten
prezent. Przypuszczam, że sam nigdy
bym tych rzeczy nie kupił dla siebie.

Dziękuję Panu Jezusowi za wszyst-
kie łaski użyczoneWam imnie podczas
tegorocznej kolędy, Maryi i św. Józefo-
wi za wstawiennictwo za nami u Boga,
a Wam drodzy parafianie za wszelkie
przejawy życzliwości i dobroci.

ks. E. Szymański
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PARAFIALNE WYDATKI

Oprócz pokrycia bieżących potrzeb,
parafia przekazuje Wasze ofiary na:
I. Kurię Metropolitalną Gdańską
1) tacę z pierwszej niedzieli każde-

go miesiąca (ryczałt po 5 groszy
od każdego mieszkańca parafii,
a w parafiach powyżej 10 tysię-
cy mieszkańców po 10 groszy od
każdego mieszkańca, niezależnie,
czy jest on katolikiem, czy też
należącym do innego wyznania;

2) tacę z piątej niedzieli miesiąca
(jeśli taka przypadnie) również po
5 groszy od mieszkańca na budowę
kościołów;

3) za korespondencję 80 zł rocznie;
4) za oleje święte 30 zł rocznie;
5) za pisma diecezjalne (miesięczni-

ki, kalendarze liturgiczne, Studia
Gdańskie);

6) za dyspensy – 50 zł;
7) Na dzieła misyjne:

– taca z święta Objawienia Pań-
skiego;

– taca z święta św. Apostołów Pio-
tra i Pawła;

– taca z III niedzieli października
i Tygodnia Misyjnego;

– taca z Wielkiego Piątku;
– taca ze Żłóbka;

II. Fundusz Obrony Życia
Taca z pasterki w święto Bożego
Narodzenia;

III. Katolicki Uniwersytet
Lubelski
1) taca z drugiego święta Wielkanocy;
2) taca z drugiego święta Bożego

Narodzenia;
3) taca z święta Wniebowzięcia Matki

Bożej lub z II niedzieli sierpnia;
4) ofiary, które powinny być zbierane

do puszek w I niedzielę czerwca
oraz w III niedzielę września;

IV. Zobowiązania osobiste
kapłana
2) opłata na potrzeby Kurii Biskupiej

– 15 zł miesięcznie;
3) opłaty 10% od ofiar z chrztów,

ślubów i pogrzebów;
4) opłata na potrzeby seminarium po

10 zł miesięcznie;
V. Na Seminarium Duchowne
1) opłata po 1 zł odmieszkańca parafii

rocznie;
2) Księża katecheci płacą 1/4 pensji

z nauki religii na rzecz Semi-
narium Duchownego i Fundusz
Kapłański;

VI. Ubezpieczenia
1) kościoła jako budowli;
2) Wystroju wnętrza kościoła – osob-

ne ubezpieczenie;
3) plebanii;
4) Domu Pielgrzyma;
5) naczyń liturgicznych;
VII. Opłaty eksploatacyjne
1) oświetlenie;
2) ogrzewanie;
3) woda;
VIII. Podatek do Urzędu Gminy
IX. Zryczałtowany podatek co
kwartał do Urzędu Skarbowego
również od ilości mieszkańców
na terenie parafii
Dopiero po uregulowaniu wymienio-
nych opłat, możemy pokusić się o ja-
kiekolwiek inwestycje parafialne i do-
konywanie remontów czy konserwa-
cji „podeszłych w latach” budynków,
o zakup szat i naczyń liturgicznych
oraz wszystkiego co związane jest
z odprawianiem nabożeństw i kultem
religijnym.

ks. E. Szymański
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św. Andrzej
ukośny krzyż

(krzyż św. Andrzeja)
św. Bartłomiej

nóż, zdarta skóra
św. Jakub Starszy

strój pielgrzymi z muszlą

NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

W najbliższych numerach „Kany”
mam zamiar wprowadzić czytelników
w zagadnienia związane z historią
architektury sakralnej. Często zwie-
dzamy kościoły i nie jesteśmy pew-
ni, czy jest to świątynia romańska,
gotycka, a może barokowa? Kiedy
poznajemy ich historię, zastanawia-
my się, co to jest ambit, transypt,
sygnaturka. Cykl artykułów przy-
bliży czytelnikowi style w historii
architektury. Omówię kościoły budo-
wane w porządku: wczesnochrześci-
jańskim, bizantyjskim, przedromań-
skim, romańskim, gotyckim, rene-
sansowym, barokowym, rokokowym,
klasycystycznym. Wyjaśnię również
trudne dla współczesnego czytelni-
ka pojęcia związane z architekturą
świątyń chrześcijańskich.

Wchodząc do kościoła, zwraca-
my uwagę na rzeźby Apostołów, ale
nie jesteśmy w stanie powiedzieć,
czy mamy do czynienia ze św. Ja-
nem, czy św. Tomaszem, a może jest
to św. Andrzej. Rzeźby lub płasko-
rzeźby Apostołów widzimy często na

kolumnach nawy głównej albo na bo-
gato zdobionych portalach kościołów
średniowiecznych. Ze zrozumiałych
względów nie znajdziemy Judasza
Iskarioty. Jego miejsce zajmuje św.
Paweł. Rzadko spotyka się św. Ma-
cieja, który zastąpił zdrajcę-Judasza.
Przez okres wczesnego średniowiecza
nie było ustalonych sposobów, w ja-
kich rzeźbiono uczniów Chrystusa.
Od XIII wieku Apostołowie są przed-
stawiani w określony sposób. Broń
trzymana przez nich to narzędzia
ich własnego męczeństwa. Ewangeli-
ści na zamieszczonych rysunkach wy-
stępują bez symboli. W malowidłach
i rzeźbach, które możemy oglądać we-
wnątrz kościołów, czterem Ewangeli-
stom Nowego Testamentu przypisano
następujące symbole: Mateusz – czło-
wiek, Marek – lew, Łukasz – byk, Jan
– orzeł.

Zamieszczone poniżej rysunki
przedstawiają 12 Apostołów, których
możemy łatwo rozpoznać, kiedy wie-
my, z jakimi atrybutami występują.

Mariusz Paradecki

14



św. Jakub Młodszy
proporzec albo kijanka

św. Jan
bez brody, kielich, wąż

św. Juda Tadeusz
maczuga

św. Mateusz
kątownik, topór, halabarda

św. Paweł
miecz

św. Piotr
jeden albo dwa klucze

św. Filip
krzyż św Antoniego
(laska krzyżowa)

św. Szymon
piła

św. Tomasz
kątownik albo włócznia
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LIST METROPOLITY GDAŃSKIEGO
na IX Światowy Dzień Chorego

„Błogosławiony mąż, który pokłada
ufność w Panu i Pan jest jego
nadzieją” (Jer 17, 7)

DRODZY SIOSTRY I BRACIA

1. Przed niespełna dwoma laty,
w dniu 6 czerwca 1999 roku Oj-
ciec Święty, w czasie uroczystej Eu-
charystii sprawowanej na sopockim
hipodromie, w której uczestniczyło
800 tysięcy wiernych, ukoronował
papieskimi koronami Obraz Matki
Bożej Wejherowskiej. Maryję zdobią
różne tytuły. Najpiękniejszy z nich
to Matka Boga Człowieka Jezusa
Chrystusa. Ta prawda naszej świę-
tej wiary jest źródłem wszystkich
innych przywilejów i tytułów – we-
zwań z jakimi zwracamy się do
Niej. Do Pani Wejherowskiej woła-
my: „Uzdrowienie Chorych na duszy
i na ciele: Módl się za nami”. Rów-
nież w Litanii Loretańskiej mówimy
do Matki Bożej: „Uzdrowienie Cho-
rych: Módl się za nami”. Dzisiaj,
11 lutego, obchodzimy w Kościele
wspomnienie Matki Bożej z Lo-
urdes. Wielu z nas odwiedziło to
niezwykłe Sanktuarium, które znaj-
duje się w południowej Francji. Co
charakteryzuje w sposób szczególny
to Sanktuarium? Ogromna liczba
osób chorych, którzy tam przybywa-
ją z różnych części świata i wielu
z nich odzyskuje zdrowie fizyczne.
Wracają do swych domów, dzięku-
jąc Bogu, który przez pośrednictwo

Matki Bożej Lourdeńskiej udzielił
im łaski odzyskania zdrowia. Ci,
którzy wracają do swych domów
z krzyżem cierpienia, odzyskują ja-
kiś szczególny stan wewnętrznego
pokoju – zdrowie duszy, które jest
dla nich również wielkim wewnętrz-
nym skarbem. Właśnie ten dzień,
11 lutego, Ojciec Święty przed dzie-
więciu laty ustanowił Światowym
Dniem Chorego. Corocznie w innym
sanktuarium maryjnym odbywają
się uroczystości połączone z modli-
twą do Matki Bożej w intencjach
ludzi chorych. W tym roku centrum
modlitwy, w intencji tych naszych
Sióstr i Braci, dźwigających krzyż
cierpienia z woli Ojca Świętego jest
Sydney w Australii, gdzie w miej-
scowej Katedrze Matka Boża jest
czczona jako Matka Kościoła.

2. Siostry i Bracia! Wśród wielu
trudnych spraw, które towarzyszą
naszemu ludzkiemu życiu jest cho-
roba i związane z nią cierpienie,
niepokój, osamotnienie. Nikt z ludzi
nie jest od tego wolny. Od zawsze
było ono wpisane w ludzkie życie
i to we wszystkie fazy naszego byto-
wania na ziemi. Wśród tych, którzy
najczęściej garnęli się do Jezusa by-
li chorzy, uzyskujący od Zbawiciela
łaskę zdrowia. Chrystus, wysyłając
Apostołów na cały świat mówił do
nich: „Tym zaś którzy uwierzą te
znaki towarzyszyć będą . . . na cho-
rych ręce kłaść będą, a ci odzyskają
zdrowie” (Mk 16, 18). Kościół przez
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całe dwa tysiące lat swej historii
nieustannie troszczył się o chorych,
a Pan nasz, zwłaszcza przez pośred-
nictwo swej Matki – w Jej sank-
tuariach, takich jak Częstochowa,
Lourdes czy Fatima – stale udziela
łaski zdrowia według bogactwa swe-
go miłosierdzia. Czas pontyfikatu
Jana Pawła II jest i pod tym wzglę-
dem głęboko ewangelicznym etapem
życia Kościoła. Prawie cały ten pon-
tyfikat jest naznaczony osobistym
cierpieniem Ojca Świętego, który
doświadcza różnych bolesnych cho-
rób. Chorobami dotknięci są Jego
najbliżsi, by wspomnieć Ks. Kar-
dynała Andrzeja Deskura, bliskie-
go przyjaciela papieża. To osobiste
doświadczenie, ale nade wszystko
głębokie rozumienie człowieka spra-
wia, że papież ustanowił Światowy
Dzień Chorego, wydał specjalny list
apostolski „o chrześcijańskim sen-
sie ludzkiego cierpienia” (Salvifici
doloris) i nieustannie spotyka się
z chorymi, prosząc ich o modlitwę
za Kościół i całą rodzinę ludzką.

3. Drodzy Siostry i Bracia! Czło-
wiek idzie przez ziemskie życie dro-
gą cierpienia. Odkupienie dokonało
się poprzez cierpienia Chrystusa.
Wartość cierpienia jest niezwykła,
skoro człowiek ma dopełniać tego,
czego nie dostaje męce Chrystusa.
Cierpienie dotyka nas, naszych naj-
bliższych. Posłuchajmy słów Jana
Pawła II: „Cierpienie ludzkie sa-
mo w sobie stanowi jakby swoisty
«świat», który bytuje wraz z człowie-
kiem, pojawia się w nim i przemija,
a czasem nie przemija, ale utrwala
się w nim i pogłębia . . . Każdy czło-
wiek, przez swe osobiste cierpienia,

jest nie tylko cząstką owego «świa-
ta», ale równocześnie ów «świat»
jest w nim, jako całość skończona
i niepowtarzalna. W parze z tym
idzie jednakże wymiar międzyludz-
ki i społeczny. Świat cierpienia ma
jakby swą własną spoistość. Ludzie
cierpiący upodabniają się do siebie
podobieństwem sytuacji i doświad-
czeniem losu, potrzebą zrozumienia
i troski, a nade wszystko chyba na-
tarczywym pytaniem o sens” (SD
8). To wszystko biorąc pod uwagę
Ojciec Święty mówi, iż cierpienie
zawiera w sobie szczególne wezwa-
nie do wspólnoty i solidarności.
I oto jawi się nam w całej swej
oczywistości znaczenie Dnia Chore-
go. Być może w tej chwili omija
nas osobiście, a także naszych naj-
bliższych, krzyż cierpienia. Ale nie
może być nam obojętna wspólnota
i solidarność z cierpiącymi naszy-
mi braćmi, a także z tymi, którzy
im służą. Społeczny wymiar troski
o ludzi chorych skłania Ojca Świę-
tego do corocznego przypominania
całemu Kościołowi tego wielkiego
ludzkiego bólu i konieczności sama-
rytańskiej postawy ludzi w stosunku
do cierpiących braci. Ten papieski
apel dotyczy nas wszystkich. Trzeba
przyznać, że wśród wielu trudnych
spraw w naszym państwie, które
wymagały reformy, znalazła się rów-
nież służba zdrowia. Wszyscy mamy
świadomość, jak bolesna i delikat-
na jest to dziedzina. Tu nie chodzi
tylko o problemy materialne, choć
i one są niezwykle ważne. Właści-
we uposażenie lekarzy, pielęgniarek
i całej służby zdrowia, to rzecz ho-
noru państwa. Ale też wiemy, że
nie wolno przekroczyć granicy, gdy
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chodzi o formę domagania się re-
spektowania swoich słusznych praw.
Odejście od łóżka chorego – to bardzo
groźne zjawisko. Zawiera ono samo
w sobie naruszenie praw drugiego
człowieka. Etos służby zdrowia, etos
pedagogów, etos kapłanów, etos poli-
tyków wyrastają do miary symbolu.
Każdą z tych dziedzin życia trzeba
chronić, co wcale nie oznacza roz-
mijać się z prawdą. Zwielokrotnione
jednak ataki prasowe na służbę
zdrowia nie służą utrzymaniu au-
torytetu tych, którzy troszczą się
o nasze zdrowie, pracując nieustan-
nie w stresogennym klimacie walki
o ludzkie zdrowie. Wszyscy musi-
my pochylić się nad tymi sprawami,
by z jednej strony nie potęgować
ludzkiego cierpienia przez zbędne
formalizmy, które zmuszają chorego
człowieka do dodatkowego wysiłku,
a lekarzom zabierają czas, który mo-
gliby poświęcić autentycznej służbie
ludziom chorym, ale również by nie
zachwiać wypracowywanym przez
wieki autorytetom lekarza czy sio-
stry pielęgniarki.

4. Siostry i Bracia! W dniu
dzisiejszym trwa wielka modlitwa
w intencji ludzi chorych. Modlimy
się również w intencji służby zdro-
wia. W Katedrze Oliwskiej modli się
Nuncjusz Apostolski a także przy-
były z Rzymu kardynał Fiorenzo
Angelini, który w wymiarze świato-
wym poświęcił chorym długie lata
swej służby w Stolicy Apostolskiej.
Z Gdańska przekazaliśmy 20 ty-
sięcy symbolicznych prezentów do
wszystkich dzieci, przebywających
dziś w polskich szpitalach. Skiero-
wał do nich specjalny List Ojciec
Święty, który tak w nim napisał:

Kochane Dzieci!
Razem z wami proszę Chrystu-

sa o zdrowie dla każdego z was,
a zwłaszcza dla najbardziej dotknię-
tych chorobą. Codziennie w sposób
szczególny modlę się za was, za wa-
szych bliskich i opiekunów, lekarzy
i pielęgniarki. Przyjmijcie błogosła-
wieństwo, które Wam ofiaruję

Watykan, 8 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Dziękujemy Ojcu Świętemu za

nowy dar jego serca – tym razem
przekazany wszystkim polskim dzie-
ciom przebywającym dziś w szpita-
lach.

W czasie uroczystego Koncertu
w Operze Bałtyckiej, zostaną dziś
wręczone symboliczne wyróżnienia
dla najlepszego lekarza i najlep-
szej pielęgniarki. W wydarzeniu tym
weźmie udział Pan Premier i Nun-
cjusz Apostolski.

A my wszyscy: zdrowi i chorzy
pomódlmy się za siebie nawzajem,
byśmy jeszcze bardziej byli dla siebie
dobrzy, a w chorych dostrzegali sa-
mego cierpiącego Jezusa Chrystusa,
naszego Pana. Odradzając się mo-
ralnie, my Polacy musimy rozpocząć
od uporządkowania naszego stosun-
ku do człowieka chorego, zwłaszcza
chorego dziecka oraz człowieka star-
szego wiekiem. Tu rozpoczyna się
cywilizacja miłości.

Niech na ten trud służby czło-
wiekowi Pan nam błogosławi.

Gdańsk, 11 lutego 2001 r.
Arcybiskup Metropolita Gdański
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ŚWIĘTYM MOŻE BYĆ KAŻDY OCHRZCZONY
z ojcem Gabrielem Bartoszewskim, wicepostulatorem
spraw beatyfikacyjnych rozmawia Wojciech Kamiński

Kto może zostać świętym?

Każdy człowiek ochrzczony, który
w sposób heroiczny praktykował cno-
ty chrześcijańskie: wiarę, nadzieję,
miłość Boga i człowieka oraz roz-
tropność, sprawiedliwość i męstwo,
jak również czystość, posłuszeństwo
i pokorę. By zostać świętym, chrześci-
janin winien żyć i zejść z tego świata
w pełnym zjednoczeniu z Bogiem,
czyli w stanie łaski. Zatem niełatwo
być świętym. Sobór Watykański II
naucza, że wszyscy ochrzczeni są po-
wołani do świętości. Jednak ludzie
przeżywają swój katolicyzm z różną
intensywnością. Przykład niektórych
chrześcijan jest natomiast tak jasny
i przemawiający, że wokół nich gro-
madzą się wierni, proszą o porady
duchowe, pośrednictwo w modlitwie
(takim człowiekiem był ojciec Pio).

Tacy nieprzeciętni chrześcijanie zo-
stają automatycznie wyniesieni na
ołtarze?

Gdy taki chrześcijanin kończy życie
w pełnym zjednoczeniu z Bogiem,
pamięć o nim nie przemija; jego
grób oraz doczesne szczątki otaczane
są szacunkiem; trwa wiara w jego
świętość; wierni w swych prywatnych
modlitwach zwracają się do Boga
za jego pośrednictwem, Jeśli ten
prywatny kult trwa przez wiele lat,
stanowi to podstawę do wszczęcia
procesu beatyfikacyjnego.

Kto o tym decyduje?

Kompetentnym do rozpoczęcia pro-
cesu jest biskup diecezjalny miejsca
śmierci kandydata na ołtarze. Za-
nim rozpocznie proces, musi stwier-
dzić istnienie jego kultu. Następnie
winien uzyskać opinię Konferencji
Episkopatu oraz watykańskiej Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Co dalej?

Proces prowadzi biskup diecezjalny,
a wspomaga go powołany przez niego
trybunał.

Trybunał to brzmi groźnie

Nie należy się go obawiać. Zadaniem
tego trybunału nie jest osądzanie
kogokolwiek, ale zebranie dowodów
o świętości kandydata na ołtarze.

Ktowchodzi w skład tego niezwykłego
sądu?

Tworzą go: delegat biskupa, pro-
motor sprawiedliwości, notariusze
i kursor, a także postulator. Delegat
biskupa przesłuchuje świadków zgło-
szonych przez postulatora i gromadzi
dowody o świętości oraz koordynu-
je całość prac trybunału. Promotor
sprawiedliwości układa pytania dla
świadków i czuwa nad poprawno-
ścią procedury. Notariusze spisują
zeznania, a kursor dostarcza pisma.

Czy proces jest jawny?

Proces beatyfikacyjny otoczony jest
tajemnicą. Jedynie pierwsza sesja
zaprzysiężenia trybunału i ostatnia
– zamykająca proces – jest jawna.

Skąd się biorą świadkowie?
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Zgłasza ich postulator. Są to zwy-
kle osoby bliskie kandydatowi na
ołtarze. Ale delegat biskupa może
wezwać przed trybunał świadków
według swego uznania. W procesie
nie pomija się świadków kontro-
wersyjnych lub przeciwnych Słudze
Bożemu. W trakcie procesu zbiera się
i bada pisma drukowane kandydata
na ołtarze. Teologowie muszą stwier-
dzić, czy nie ma w nich nic, co byłoby
przeciwne wierze i moralności oraz
co w nich jest pozytywnego. Trybunał
dokonuje oględzin grobu Sługi Boże-
go oraz miejsca, w którym mieszkał.
Celem procesu beatyfikacyjnego na
terenie diecezji jest zebranie pełne-
go materiału dowodowego o życiu,
sławie świętości i heroiczności cnót,
a także znakach nadprzyrodzonych.
Trybunał jedynie gromadzi materiał.
Nie dokonuje żadnych ocen meryto-
rycznych.

Co się później dzieje z materiałem
zebranym podczas takiego procesu?

Zaprzysiężony tłumacz przekłada ak-
ta na język używany w Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych, najczęściej
na włoski. Po tych wszystkich pra-
cach, które trwają latami, proces
kończy się ostatnią sesją publicz-
ną z udziałem wiernych. Wówczas
biskup wraz z trybunałem poświad-
cza autentyczność akt oryginalnych
procesu, odpisów oraz tłumaczeń.
Dokumenty zostają zalakowane. Od-
pisy i tłumaczenie przesyła się do
Rzymu, a akta oryginalne przecho-
wuje w archiwum diecezjalnym. Pro-
ces trwa dalej w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Odbywa się ocena
materiału dowodowego. Po urzędo-
wym stwierdzeniu heroiczności cnót
i udowodnieniu cudu decyzję o wy-
niesieniu na ołtarze podejmuje sam
papież.

Artykuł z gazety „Życie”
6 lutego 2001 r.

I ODDALIŁ SIĘ

Gdy nadszedł czas Jezus oddalił
się. Przez czterdzieści dni przebywał
na pustyni. W ciszy i samotności – nie
jedząc i nie pijąc – przygotowywał się
do ustanowienia Eucharystii, Drogi
Krzyżowej, Ukrzyżowania i Męki.

W czasie Ostatniej Wieczerzy
w gronie dwunastu Apostołów prze-
bywa w Wieczerniku; bardzo tego
pragnął aby być razem z Nimi
w ostatnich chwilach życia. Przygo-
towuje Apostołów do swojej śmierci;
zapowiada zaparcie się Piotra, zdradę
Judasza, niewiernego Tomasza.

W Ogrodzie Oliwnym – Getsema-
ni Jezus przeżywa trwogę konania;

„Ojcze zabierz ode Mnie ten Kielich;
jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie”. Udręczony upadł
na kolana i wtedy to Anioł ukazał się
Jezusowi, aby Go umocnić; pogrą-
żony w Modlitwie okryty kroplami
potu, który był gęsty jak krople Krwi
– Krwawy Pot. Gdy wstał i ujrzał
uczniów śpiących rzekł: „Dlaczego
śpicie? Wstańcie i módlcie się, aby-
ście nie ulegli pokusie”.

W tych krótkich chwilach doko-
nuje się tak wiele; jak gdyby zaprze-
czenie wszystkiemu co dotychczas
czynił. Jezus samotny, opuszczony,
zdradzony, wyszydzony, jednak gdy
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nadszedł czas zrozumieli wszystko.
Piotr-Skała z lęku trzykrotnie

zaparł się Jezusa; jednak gdy kogut
zapiał, gorzko zapłakał.

Tomasz-Niewierny nie dość było,
iż ujrzał Zmartwychwstałego; jednak
gdy włożył palec w ranę, wyznał
wiarę w Bóstwo Chrystusa.

„Jezu Chryste Panie miły Baran-
ku tak bardzo cierpliwy” to Twa
Miłość doskonała była w stanie do-
konać tak wiele, obnażyć wszystkie
ludzkie słabości i ułomności.

Halina Kanka

MYŚLI

Nie dać dostępu zwątpieniu. . . – trwać jak kamień w gruncie. . .
prof. Pigoń

Młodzież i dzieci opuszczające szkołę trzeba nauczyć kochać rodzinę,
miasto, Ojczyznę i Pana Boga

Anna Burdówna

. . .Każdy z Was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać”
i „obronić” tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół
siebie. Obronić dla siebie i dla innych. . .”

Jan Paweł II – Homilia
do młodzieży na Westerplatte
12 czerwca 1987 r.

SPROSTOWANIE

Serdecznie przepraszamy pana Marka Dziekońskiego, autora artykułu
pt. „Trwać jak kamień w gruncie”, poświęconego postaci Kunegundy
Pawłowskiej, który zamieściliśmy w poprzednim numerze „Kany”. Chochlik
drukarski zniekształcił słowa z tytułu artykułu, powtarzające się w jego
treści, które pochodzą ze wspomnień obozowych prof. Pigonia. Oczywiście,
receptą na przeżycie w sytuacjach najcięższych jest: „. . .Nie dać dostępu
zwątpieniu. . . – trwać jak kamień w gruncie. . .”, a nie „w grobie” – jak
błędnie podaliśmy.

Nie mylą się tylko ci, którzy nic nie robią!
Redakcja
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SUKCES ZESPOŁU FLETOWEGO

Miło nam poinformować, że
Zespół Muzyki Dawnej „Mille
Regretz” (wcześniej „Conradus”)
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich, prowadzo-
ny przez pana Janusza Beyera,
w tym roku ponownie zdobył srebr-
ną „Harfę Eola”.

W dniach od 29 stycznia do
3 lutego odbywał się w Kali-
szu XXIII Ogólnopolski Przegląd
Uczniowskich Kameralnych Zespo-
łów Muzyki Dawnej „Schola Canto-
rum”. Zadaniem imprezy stało się
rozwijanie wrażliwości estetycznej
u młodzieży poprzez praktyczne za-
poznanie się z zabytkami kultury
muzycznej dawnych epok, wyłonie-

nie najlepszych zespołów, które re-
prezentować będą polską młodzież
na międzynarodowych imprezach
muzycznych.

Nasz zespół czterokrotnie brał
udział w „Schola Cantorum”, gdzie
w latach 1997 i 1998 zdobył brą-
zową „Harfę Eola”, a w roku 1999
– srebrną „Harfę Eola”. Jest laure-
atem I miejsca na Festiwalu Muzyki
Dawnej w Gdańsku. W skład zespo-
łu wchodzą: Emilia Ziemian, Teresa
Bławat, Justyna Gralla, Maciej Ku-
charski, Łukasz Bębenek.

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Red.

PRACA ZARZĄDU GMINY
TRĄBKI WIELKIE W ROKU 2000

Ubiegły rok dla Zarządu gminy
był okresemwytężonej i trudnej pra-
cy. Chciałbym Państwu przedstawić
te najistotniejsze sprawy, które ma-
ją zasadnicze znaczenie w rozwoju
naszej gminy.

Początek roku to okres podejmo-
wania trudnych decyzji racjonalizu-
jących wydatki gminne jak też i po-
szukiwanie środków pozabudżeto-
wych. W wyniku tych działań nastą-
piła reorganizacja sieci szkół, ogra-
niczenie wydatków budżetowych do
niezbędnego minimum.

Kolejne istotne zrealizowane za-
dania to:

– przekazanie w nieodpłatne
użytkowanie dla Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich
nieruchomości przeznaczonych na
usługi medyczne i potrzeby GOZ,

– ogłoszenie konkursu na kon-
cepcję gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich i rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej w Mierzeszynie,

– Zarząd również zawarł po-
rozumienie o wzajemnej współpra-
cy naszego samorządu z Pomorską
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Izbą Przemysłowo Handlową od-
dział w Pruszczu Gdańskim. Współ-
praca dotyczy integracji przedsię-
biorców z terenu naszej gminy i po-
wiatu oraz walki z bezrobociem,

– w celu pozyskiwania środków
pozabudżetowych na inwestycje ko-
munalne i oświatowe Zarząd pod-
pisał umowę z firmą consultingową
CEMA z Pruszcza Gdańskiego (wy-
łonioną w drodze przetargu). W wy-
niku podjętych prac przez ww. firmę
przygotowano w oparciu o opraco-
waną koncepcję kanalizacji gminy
wniosek, który uzyskał aprobatę
Komitetu Sterującego w Warszawie
i został przekazany do akceptacji
i dofinansowania ze środków pomo-
cowych Rządu Danii,

– w związku z bardzo złym sta-
nem technicznym kotłowni w So-
bowidzu i Pawłowie oraz brakiem
środków na ich remont, nierucho-
mości te zostały sprzedane. Obecny
właściciel świadczy usługi dostawy
c.o. i ciepłej wody dla mieszkańców
osiedli w Pawłowie i Sobowidzu,

– wspólnie z Powiatową Komen-
dą Policji zakupiliśmy nowy radio-
wóz dla naszej Policji.

– koniec ubiegłego roku to przede
wszystkim rozstrzygnięcie konkur-
su na projekt gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich i rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Mierzeszynie. Obec-
nie prace nad projektem trwają
i powinny zakończyć się do końca
marca br.

W ubiegłym roku budżetowym
Zarząd pozyskał dodatkowe środki
pozabudżetowe w formie dotacji:
� 500 tys. zł z UKFiS na halę

sportową (365 tys. zł wykorzystali-
śmyw 2000 roku, a 135 tys. zł będzie
wykorzystane w roku bieżącym),

� 165 tys. zł na wyposażenie
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
i Warczu oraz na wyposażenie hali
sportowej (w tym: 15 tys. z tyt.
darowizny),
� ponad 92 tys. zł na moderni-

zację dróg i oświetlenia ulicznego,
� przysporzyliśmy majtku gmin-

nego na kwotę 320 tys. zł (gimbus,
pracownie internetowe).

Miniony, 2000 rok przyniósł wie-
le zmian w życiu naszej gminy,
spowodowanych przede wszystkim
reformami systemowymi państwa,
ale też i racjonalnym, i oszczędnym
gospodarowaniem społecznymi pie-
niędzmi. Jednak nie wszystko udało
się zrealizować. Słaba koniunktura
w sprzedaży działek budowlanych
spowodowała mniejsze niż zakła-
dano dochody budżetowe. Ponad-
to dodatkowe wydatki wynikające
z obowiązku wypłaty wyrównania
dla nauczycieli na kwotę 430 tys.
zł (z MEN otrzymaliśmy tylko 155
tys. zł na ten cel) skomplikowały
trudną sytuację finansową gminy
a co za tym idzie mniejszą reduk-
cję zadłużenia wynikającego z lat
ubiegłych.

Uważam, że niewątpliwie trudny
ubiegły rok budżetowy zakończył się
pomyślnie, ponieważ podjęte dzia-
łania w tym roku będą pozytyw-
nie skutkowały na przyszłość. Chcę
również podkreślić dobrą współpra-
cę Zarządu i Komisji Rady Gminy
we wspólnym rozwiązywaniu gmin-
nych problemów społeczno-gospo-
darczych.

Błażej Konkol
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BETANIA

Betania jest słowemhebrajskim,
które znaczy „dom ubogiego” al-
bo „dom łaski”. Występuje tylko
w Nowym Testamencie i określa
dwie różne miejscowości noszące
taką samą nazwę.

Pierwsza znajduje się „po dru-
giej stronie Jordanu”. To nie-
precyzyjne określenie nie pozwo-
liło na dokładną lokalizację miej-
sca wzmiankowanego w Ewangelii
świętego Jana jako miejsce, „gdzie
Jan udzielał chrztu” (J 1, 28).

Niemniej udało się zidentyfiko-
wać okolicę, w której Jan Chrzciciel
pełnił swoje posłannictwo. Znajduje
się ona nieco na południe od oazy
Jerycha, na brzegu Jordanu, kil-
ka kilometrów przed jego ujściem
do Morza Martwego. Tak więc Be-
tania transjordańska leżałaby nie
dalej niż trzydzieści kilometrów od
Jerozolimy. W miejscu tym, bardzo
wcześnie czczonym przez chrześci-
jańską tradycję jako miejscu chrztu
Jezusa, wybudowano małą kaplicę
upamiętniającą to wydarzenie.

W pobliżu tego miejsca nastąpi-
ło pierwsze spotkanie Jezusa z Je-
go przyszłymi uczniami, przede
wszystkim z Andrzejem, który do-
tychczas wiernie towarzyszył Jano-
wi Chrzcicielowi.

Każdego roku 6 stycznia chrze-
ścijanie prawosławni, w czasie uro-
czystej liturgii na pamiątkę chrztu
Jezusa, dopełniają aktu chrztu
przez zanurzenie w Jordanie.

To miejsce nad Jordanem no-
si nazwę „dom łaski”, gdyż było
także świadkiem dwu bardzo waż-
nych wydarzeń Starego Testamen-
tu: przejścia przez Jordan Jozuego
na czele ludu Izraela, by wejść
do Ziemi Obiecanej, oraz wzięcia
proroka Eliasza do nieba. Beta-
nia w Transjordanii ukazuje się
więc jako brama otwarta ku niebu,
przez którą ludzie mogą ponownie
wejść w bliski kontakt z Bogiem.
Jest to przejście konieczne, lecz
zbawienne.

Drugą Betanię znamy lepiej. Po-
łożona jest na wschodnim zboczu
Góry Oliwnej, mniej więcej pięć
kilometrów od Jerozolimy, naprze-
ciwko Pustyni Judzkiej.

Prawdopodobnie Jezus przycho-
dził tutaj często, gdy przebywał
w Jerozolimie. Miał tu przyjaciół:
Łazarza i jego dwie siostry, Ma-
rię i Martę. Pierwsza scena, jaka
tu się rozgrywa, ukazuje Martę,
która uwija się koło rozmaitych
posług, oraz Marię, która siadła
u nóg Pana, aby Go słuchać. Scena
ta pokazuje, jak bardzo Jezus był
związany z tym domem; był kimś
bliskim, kto mógł zatrzymać się tu
niespodziewanie (por. Łk 10, 38 n.).

Ten dom był po trosze „Jego”
domem, Jego schronieniem z dala
od świętego miasta, które z bie-
giem czasu stawało się dla Niego
miejscem wzrastającego zagroże-
nia. Prawdopodobnie, gdy Jezus
przebywał w Jerozolimie, zwykł
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powracać pod koniec dnia do Be-
tanii, aby tam spędzić noc. Tak
też było w pierwszych dniach Wiel-
kiego Tygodnia. Przez cały dzień
Jezus przebywał na placu świą-
tynnym nauczając, zaś wieczorem
wracał do Betanii. „Z tym ich zosta-
wił, wyszedł poza miasto do Betanii
i tam zanocował” (Mt 21, 17).

Także z Betanii Jezus udał się
na szczyt Góry Oliwnej przez Bet-
fage, a następnie zszedł zboczem
zachodnim, naprzeciw Jerozolimy.

W Betanii miały miejsce dwa
ważne wydarzenia. Pierwsze to
wskrzeszenie Łazarza. Zmarłego,
pod nieobecność Jezusa, siostry
Marta i Maria złożyły w grobie.
Gdy Jezus przebywał w okolicy Je-
rycha, zawiadomiły Go o chorobie
brata. Jednak Jezus przyszedł do
Betanii za późno. Jego przyjaciel
leżał w grobie już od czterech dni.
Przy grobie Łazarza Jezus zapła-
kał, potem podziękował Bogu, żeGo
wysłuchał, i kazał Łazarzowi wyjść
z grobu. I zmarły wyszedł. Wskrze-
szenie Łazarza wywołało takie po-
ruszenie, że środowiska religijne
Jerozolimy bardzo się zaniepokoiły

i postanowiły Jezusa z Nazaretu
zabić.

Drugim ważnym wydarzeniem
było namaszczenie cennym olej-
kiem głowy Jezusa przez kobietę,
utożsamianą w Ewangelii Janowej
z Marią, siostrą Łazarza. Namasz-
czenie to, będące znakiem królew-
skości Jezusa, było zarazem gestem
proroczym, poprzedzającym śmierć
i złożenie Chrystusa do grobu.
Był to gest miłości, który oburzył
wielu, lecz który stał się sławny
w dziejach Kościoła, zgodnie z za-
powiedzią Jezusa: „Gdziekolwiek
po całym świecie głosić będą tę
Ewangelię, będą również opowia-
dać na jej pamiątkę to, co uczyniła”
(Mk 14, 9).

Obecna Betania powstała wokół
grobu zwanego „grobem Łazarza”,
w pobliżu dawnej wioski zburzonej
w II wieku po Chr. W kościele
zbudowanym w 1953 roku, można
zobaczyć pozostałości bizantyńskiej
kaplicy i kilka fragmentów pięknej
mozaiki.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do rozwiązania marcowej krzyżówki. Litery
z pierwszej kolumny utworzą hasło, które jest rozwiązaniem. Od tego
numeru „Kany” zmieniamy nieco wygląd kuponu konkursowego. Należy
odciąć zaznaczony pasek na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kuponu tego nigdzie
nie naklejamy, tylko w takiej postaci wrzucamy do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 25 marca).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Największa rzeka w Polsce. 2. Tańcowała z nitką. 3. Trójkątna linijka.
4. Cukierek na patyku. 5. Brat Abla. 6. Kwiat i cukierek. 7. Biblijna
powódź. 8. Jabłko i śliwka. 9. . . . i Gomora 10. 12 sztuk.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Marzec 2001

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Józefa –
p. Lubeckiej

2. Pierwszy piątek miesiąca,
święto Ofiarowania Pańskiego,
przebłagalna za grzechy para-
fian, z róży św. Maksymiliana
Kolbe – p. Świerczek

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jerzego Matulewicza –
p. Bolczak

4. Za śp. Józefa Błaszczyka,
godz. 700

Za śp. Leona Hendrycha
(24. rocznica śmierci) oraz za
śp. Jana Hendrycha, godz. 830

Za śp. Kazimierza Jankowskie-
go, godz. 1100

W intencji całej rodziny
parafialnej, godz. 1700

5. Za śp. Kazimierza Dubielę

6. Za śp. Wolfganga Kaszubow-
skiego (5. rocznica śmierci)
oraz za śp. Teresę Karcz

7. Za śp. Władysława Myszka

8. Za śp. Henryka Żeligowskiego

9. Za śp. Janinę Niedźwiedzką
(20. rocznica śmierci) oraz za
śp. Bolesława Niedźwiedzkiego

10. Dziękczynna, za szczęśliwy
powrót do zdrowia (Anita
Ogórek)

11. Za zmarłych z rodziny
Garczyńskich i Strukiel,
godz. 700

Za zmarłych z rodziny
Piechowskich, Zulewskich,
Kuprów, godz. 830

Za śp. Sylwestra Reimusa,
godz. 1100

W intencji całej rodziny
parafialnej, godz. 1700

12. Za śp. Mieczysława Butę oraz
za śp. Jana i Kamilę Hościłów

13. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Krystyny
Srokowej i Krystyny Tkaczyk

14. Za śp. Alojzego Ptacha oraz
za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart

15. Za śp. Marię Kosińską
(14. rocznica śmierci)
O błogosławieństwo Boże dla
Alfonsa Macha, w 90-lecie
urodzin (Msza św. w domu
Jubilata)

16. Za śp. Józefa Karassek oraz za
zmarłych z tej rodziny

17. Za zmarłych z rodziny
Gajewskich i Trybów

18. Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków, godz. 700

w pewnej intencji (z int.
p. Zulewskich z Czerniewa),
godz. 830

W intencji całej rodziny
parafialnej, godz. 1100

27



19. Za śp. Józefa, Franciszka,
Rozalię i Martę Dończyków

20. Za śp. Józefa Preussa

21. Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz za śp. Hertę
Streich

22. Za śp. Tomasza i Klarę
Sławińskich

23. Za śp. Stanisława Grallę
i zmarłych z tej rodziny

24. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Marii Knitter
(z intencji dzieci i wnuków)

25. Za śp. Leokadię Wolf
(3. rocznica śmierci) oraz

za zmarłych z rodziny Wolf
i Kielas, godz. 700

W intencji całej rodziny
parafialnej, godz. 830

Za śp. Jana Karnatha,
godz. 1100

26. Za śp. Leona Cieszyńskiego
27. Za śp. Stanisława, Piotra

i Celinę z rodziny Kucharskich
28. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
30. Za śp. Władysławę, Józefa

i Aleksandra z rodziny Plaków
oraz za śp. Metę Cymermann

31. Za śp. Stanisława Sienkiewicza

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
5 marca: Arkadiusz Maciej Karpowicz, Konrad Damian Kisicki

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 marca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Doroty i Marcina Lipińskich
30 marca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Wojciecha Żeligowskich

Odeszli do wieczności
19 marca: 1. rocznica śmierci śp. Zygmunta Nakielskiego
6 marca: 3. rocznica śmierci śp. Henryka Kielasa
14 marca: 3. rocznica śmierci śp. Mieczysława Buty

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


