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W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,
w krzyżu miłości
nauka.
Kto Ciebie, Boże,
raz pojąć może,
ten nic nie pragnie,
ni szuka.

W krzyżu osłoda,
w krzyżu ochłoda,
dla duszy smutkiem
zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie,
ten nie upadnie
w boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie,
kiedy zwątpienie

serce ci na wskroś
przepali.

Gdy grom się zbliża
pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze,

ocali.

Gdy wiary siła
serce spoiła,

a i to serce zawiodło.
O, nie rozpaczaj,

módl się, przebaczaj,
krzyż niech ci stanie

za godło.



ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST

Czas Wielkiego Postu zachęca
do podjęcia drogi nawrócenia, po-
jednania i pokoju. Wielki Post jest
wezwaniem do rewizji życia. U wie-
lu wierzących modlitwa jest płytka,
Ewangelia traktowana wybiórczo –
przyjmują to z niej, co odpowiada
stylowi ich życia, sakrament poku-
ty odkładany na lata, a niedzielna
Msza święta jest zwyczajem, a nie
potrzebą spotkania z Chrystusem.
Wielu chrześcijan, słysząc wezwa-
nie Ewangelii „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym,
którzy was nienawidzą” (Łk 6,27),
uważa te słowa za zbyt trudne, toteż
woli użalać się i szukać odwetu, niż
dostosować swoje życie do wymogów
Ewangelii. Taka postawa potwier-
dza się w krwawych konfliktach
nękających narody, a niekiedy także
ugrupowania w łonie jednego naro-
du. Przewinienia chrześcijan zabru-
dziły w przeszłości (i nieustannie
brudzą) jaśniejące oblicze Kościoła.
W tej perspektywie Kościół i ludzie
Kościoła powinni nieustannie po-
dejmować „oczyszczenie pamięci”,
czyli rachunek sumienia.

W świecie wciąż brak upra-
gnionego pokoju. Drogą do pokoju
jest przebaczenie przyjęte i daro-
wane. To zadanie dotyczy społe-
czeństw, narodów, pojedynczych lu-
dzi, a zwłaszcza rodzin. Aby uczynić
krok ku przebaczeniu i pojednaniu,
trzeba wewnętrznego nawrócenia,
trzeba pokornego realizowania we-
zwania Pana Jezusa: „Miłujcie nie-
przyjaciół waszych. . .” (Łk 6,27).

Do pojednania winien dążyć zarów-
no ten, kto doświadcza wrogości, jak
i ten, kto jest jej przyczyną. W na-
szej epoce przebaczenie jawi się jako
nieodzowny warunek upragnionego
pokoju na świecie.

„Miłość nie pamięta złego” (1
Kor 13,5). W sakramencie pokuty
Chrystus, kochając nas grzesznych,
nieustannie krzepi swoim przeba-
czeniem i daje wzór, byśmy trak-
towali bliźniego nie jak wroga, ale
jak brata. Ten czas Postu dany
nam jest, byśmy zachęcili się do po-
stępowania w myśleniu i działaniu
w duchu autentycznej miłości.

Serce pojednane z Bogiem i brać-
mi, jest sercem wielkodusznym. Ma
się to przejawiać również w ma-
terialnej ofiarności, by choć trochę
zaradzić nędzy ludzkiej w otocze-
niu czy nawet w świecie nękanym
wielorakimi kataklizmami, wojnami
i niesprawiedliwościami. Nie mamy
dawać ofiary z tego, co nam zbywa,
dla uspokojenia sumienia, ale ma-
my się dzielić choćby częścią tego,
co posiadamy. Ofiara złożona z ser-
ca pomaga nam głębiej przeżywać
komunię z Bogiem i braćmi. Świat
oczekuje od nas chrześcijan świa-
dectwa solidarności z cierpiącymi.
W tym kontekście Papież przytacza
słowa św. Jana Apostoła: „Jeśliby
ktoś posiadał majętność tego świata
i widział, że brat jego cierpi niedo-
statek, a zamknął przed nim swe
serce, jak może trwać w nim miłość
Boga?” (1J 3,17). Wyrzeczenie się
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własnego „ja” jest trudne, ale moż-
liwe, gdy zaufamy Bożej pomocy.

Ojciec święty zachęca wszyst-
kich wiernych do gorliwej i ufnej
modlitwy, która pozwoli na nowo
doświadczyć Bożego miłosierdzia.
Matce Miłosierdzia powierza całą
wspólnotę wierzących, przeżywają-

cą doświadczenie Wielkiego Postu,
udzielając na czas jego przeżycia
w zjednoczeniu z Chrystusem cier-
piącym, apostolskiego błogosławień-
stwa.

Oprac.
ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2001

1 kwietnia: V niedziela
Wielkiego Postu

Iz 43, 16 –21
Flp 3,8 –14
J 8,1–11

Cudzołożnica, postawiona o świcie
na środku świątynnego placu w Je-
rozolimie, przepełnionego nienawi-
ścią przeciwników Jezusa i kobiety,
jest postacią niezapomnianą. Na
koniec, jak komentuje tę scenę św.
Augustyn, relicti snut duo, misera
et misericordia – pozostali tylko we
dwoje, ludzka mizeria i Jezus, wcie-
lone miłosierdzie Boże. My jednak
wspominamy tę stronicę przyto-
czoną przez liturgię wielkopostną,
aby ukazać inne porównanie, tym
razem między dwiema kobietami.
Tradycja chrześcijańska przeciw-
stawiła Ewie, grzesznicy, symbolowi
całej ludzkości wplątanej w grzech,
nową Ewę – Maryję.

Kardynał John H. Newman, na-
wrócony z anglikanizmu na kato-
licyzm, w Liście o Maryi i życiu
chrześcijańskim pisze słowa, któ-
re niech będą naszym wyznaniem

grzechów, czyniącym z nas synów
Ewy oraz braci i siostry cudzołoż-
nicy:

„Jak Ewa była nieposłuszna
i niewierna, tak Maryja była po-
słuszna i wierząca. Jak Ewa była
przyczyną nieszczęścia, tak Maryja
była źródłem zbawienia. Jak Ewa
przygotowała upadek Adama, tak
Maryja przygotowała zadośćuczy-
nienie, którego miał dokonać Od-
kupiciel. Ewa współpracowała w po-
wstaniu wielkiego zła, Maryja zaś
współdziałała w powstaniu dobra
jeszcze większego”. W Maryi odnaj-
dujemy nasze utracone piękno.

(G.R.)

8 kwietnia: Niedziela Palmowa

Iz 50,4 –7
Flp 2,6 –11
Łk 22, 14 –23, 56

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

12 kwietnia: Wielki Czwartek

Wj 12,1–8.11–14
1 Kor 11,23 –26
J 13,1–15

W Wielki Czwartek wszystko, co
wspominamy, przenosi nas do Wie-
czernika. I my, podobnie jak apo-
stołowie, jesteśmy zaproszeni, by
wraz z Chrystusem wejść do „sali
na górze”, by otrzymać od Niego
Jego ostatnie dary i ostatnią wolę.
Aby poznać Jego testament. Da-
rami są Eucharystia i kapłaństwo,
Jego wolą zaś przykazanie miło-
ści i służby braciom, plastycznie
ukazane w geście umycia nóg.

Dziś także jest pierwszy dzień
świętego Triduum; początek przy-
gotowań do bliskiej już Wielkano-
cy. Czytania biblijne pomagają nam
zrozumieć, co znaczy obchodzić Pas-
chę, ukazując nam, co oznaczało to
dla Żydów w Egipcie, a co dla Jezu-
sa Chrystusa. Obchodzenie Paschy
łączy ze sobą dwie rzeczy: sprawo-
wanie rytów i dokonanie przejścia.
Pierwsza ma charakter liturgiczny,
rytualny, druga zaś niesie ze sobą
także osobistą decyzję. Dla Żydów
(pierwsze czytanie) rytem było zło-
żenie w ofierze baranka, decyzją
zaś opuszczenie Egiptu i wędrówka
ku ziemi Obiecanej.

(G.R.)

13 kwietnia: Wielki Piątek

Iz 52,13 –53, 12
Hbr 4,14 –16. 5,7 –9
J 18,1–19,42

Napisane jest, iż „obok krzyża Je-
zusowego stała Matka Jego”. Skoro
Maryja była na Kalwarii, oznacza
to, że była świadkiem całej męki
Syna. Słyszała okrzyk: „Nie tego,
lecz Barabasza!”, była świadkiem
sceny Ecce homo, widziała Jego
ciało biczowane, broczące krwią,
głowę ukoronowaną cierniami; sły-
szała uderzenia młota i obelgi; wi-
działa Jego agonię i śmierć na
krzyżu. Słusznie więc pobożność
chrześcijańska odniosła do Niej te
słowa Pisma świętego: „Wszyscy,
co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się,
patrzcie, czy jest boleść podobna do
tej, co mnie przytłacza” (Lm 1,12).

Maryja stała „obok krzyża Je-
zusowego” nie tylko fizycznie, lecz
również duchowo. Była złączona
z Jego krzyżem, zjednoczona z Jego
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cierpieniem. Była pierwszą, która
z Nim współcierpiała (por. Rz 8,17).
Na Kalwarii Maryja „złączyła się
matczynym duchem z ofiarą Syna,
z miłością godząc się, aby dozna-
ła ofiarniczego wyniszczenia żertwa
z Niej narodzona” (KK 58). Abra-
ham za zgodę na ofiarowanie syna
Izaaka stał się „ojcem wszystkich
wierzących”. O ileż więc bardziej
Maryja, zgadzając się na ofiaro-
wanie Syna swego, Jezusa, stała
się „Matkąwszystkichwierzących”.
„Stała się nam Matką w porządku
łaski” (KK 6,1).

Od nas wymagane jest teraz
to samo, o co został poproszony
uczeń, którego Jezus miłował: by-
śmy stali z Maryją obok krzyża
Jezusa. Stali tam z wiarą i w mil-
czeniu. Maryja uczy nas przede
wszystkim stania obok Jezusa, któ-
ry nadal mistycznie jest na krzyżu
w swoim cierpiącym ciele, w cho-
rych, opuszczonych i odrzuconych.
Wielu chorych, szykujących się do
pielgrzymki do Lourdes, zwłaszcza
w tak zwanych białych pociągach,
stwarza okazję, by być zMaryją i jak
Maryja – obok krzyża Jezusowego
z miłością i współczuciem.

(R.C.)

14 kwietnia: Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem alitur-
gicznym, to znaczy nie sprawuje
się w nim żadnych nabożeństw czy
rytów. Odpowiada siódmemu dniu
stworzenia, kiedy Bóg „odpoczął po
całym swoim trudzie”. Także te-
raz, w nowym tygodniu stwórczym.
Chrystus, po „odtworzeniu” czło-
wieka swoją śmiercią, odpoczywa
w grobie.

Jest to dzień refleksji i ciszy.
Dzień oczekiwania, a więc dzień
szczególnej radości, poprzedzają-
cej wielką Niedzielę Zmartwych-
wstania Pańskiego. Jest to dzień,
w którym Kościół, zwłaszcza Ko-
ściół wschodni, wspomina zstąpie-
nie Chrystusa do otchłani i zba-
wienie sprawiedliwych ze Starego
Testamentu, począwszy od Adama
i Ewy. Jest to dzień nadziei. Jezus
zstępuje do otchłani z tą modli-
twą w sercu: „Moje ciało spoczywać
będzie w nadziei, że nie zosta-
wisz duszy mojej w Otchłani” (Dz
2,26 –27).

Także Maryja spędziła ten dzień
pełna nadziei. Bardziej od Abraha-
ma „wbrew nadziei uwierzyła na-
dziei” (Rz 4,18). Uwierzyła, iż „Bóg
mocen wskrzesić także umarłych”
(Hbr 11,19). Tak więc „w sposób
zaiste szczególny współpracowała
z dziełem Zbawiciela przez wiarę,
nadzieję i miłość żarliwą” (KK 61).
Stała się przez to Matką nadziei
(Mater spei).

Uczy nas w tym dniu odkrywać
tajemnicę drugiej cnoty Boskiej –
nadziei. Nadziei potrzebujemy tak
samo jak powietrza, aby móc sku-
tecznie prowadzić nową ewangeli-
zację, aby Kościół mógł cieszyć się
nowymi powołaniami, żeby odno-
wić rozmach i sens rodziny. „Jak
kiedyś wierni wychodząc z kościo-
ła podawali sobie wodę święconą,
tak teraz trzeba, by chrześcijanie
podawali sobie nawzajem, z ojca
na syna, Bożą nadzieję” (Charles
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Péguy). Nadziei nie wolno nam za-
trzymywać dla siebie, powinniśmy
ją rozsiewać wokół nas, świadcząc
o niej przede wszystkim radością
i dobrem.

(R.C.)

15 kwietnia:
Zmartwychwstanie Pańskie

Dz 10,34a.37 –43
Kol 3,1–4
J 20,1–9

„Wiara chrześcijan jest zmartwych-
wstaniem Chrystusa” (św. Augu-
styn). Śmierć Chrystusa jest naj-
większym dowodem Jego miłości do
nas, ale tylko zmartwychwstanie
jest pewnym dowodem prawdziwo-
ści Jego sprawy i Jego Ewangelii.
Bóg uwierzytelnił Jezusa wobec nas
wszystkich przez wskrzeszenie Go
z martwych (Dz 17,31).

Ale zmartwychwstanie nie jest
jedynie dowodem prawdziwości na-
szej wiary. Jest przede wszystkim
aktem ogromnej czułości, z jaką
Ojciec, po przerażającej męce krzy-
ża, przywrócił do życia swego Syna
za pośrednictwem Ducha Świętego
i ustanowił Go „Panem i Mesja-
szem: (Dz. 2,36). Tu ujawnia się
znaczenie zmartwychwstania dla
nas. Albowiem „Ten, co wskrze-
sił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia wasze śmiertel-
ne ciała mocą swego Ducha” (Rz
8,11).

Nikt lepiej od Maryi nie jest
w stanie wprowadzić nas w miste-
rium paschalne. Msza święta w nie-
dzielę zmartwychwstania rozpoczy-
na się słowami Chrystusa skierowa-
nymi do Ojca: „Zmartwychwstałem

i zawsze jestem z Tobą!” Rado-
ścią napełnia nas również myśl, że
te same słowa Zmartwychwstałe-
go usłyszała w swym sercu Jego
Matka. W antyfonie Regina coeli
Kościół z weselem oznajmia Ma-
ryi zmartwychwstanie Jej Syna,
zachęcając Ją do radości. Ale tak
naprawdę to Maryja oznajmia te-
raz Kościołowi zmartwychwstanie
Chrystusa i zachęca go, aby się
cieszył z tego faktu. Uczy nas dzię-
kować Ojcu, który „przez powstanie
z martwych Jezusa Chrystusa na
nowo zrodził nas do żywej nadziei”
(1 P 1,3). Uczy nas „kroczyć w no-
wości życia” (por. Rz 6,4) i mówić
jak apostołowie: „Bóg wskrzesił Go,
a my jesteśmy tego świadkami”
(pierwsze czytanie).

(R.C.)

16 kwietnia: Poniedziałek
wielkanocny

Dz 2,14.22 –33
Mt 28,8 –15

Liturgia w dniu dzisiejszym uwypu-
kla jeden z najważniejszych owoców
Wielkanocy: radość. W psalmie re-
sponsoryjnym śpiewamy takie sło-
wa: „Cieszy się moje serce i dusza
raduje”. Śpiew przed Ewangelią to
następujący werset z psalmu 118:
„Oto dzień, który Pan uczynił, ra-
dujmy się w nim i weselmy”. Na
koniec w Ewangelii mówi się, że
kobiety pospiesznie oddaliwszy się
od grobu pobiegły, aby powiado-
mić uczniów „z bojaźnią i wielką
radością”.
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Obok tematu radości pojawia
się temat świadectwa: „Tego wła-
śnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my
wszyscy jesteśmy tego świadkami”
(pierwsze czytanie). Nie są to te-
maty odrębne, lecz współzależne:
musimy świadczyć o zmartwych-
wstaniu okazując radość!

Świat poszukuje radości. Ludzie,
gdy tylko o niej usłyszą, mówi św.
Augustyn, prostują się i patrzą na
ciebie z uwagą, by przekonać się,
czy jesteś w stanie dać im coś, co
zaspokoiłoby ich pragnienie. Nie-
wierzący rzucają chrześcijanom to
samo wyzwanie, które było kiero-
wane do Żydów podczas wygnania:
„Pokażcie nam waszą radość” (por.
Iz 66,5). Sławny filozof – ateista po-
wiedział: „Uwierzę w zmartwych-
wstanie Chrystusa, kiedy ujrzę jego
znaki na twarzach chrześcijan” (F.
Nietzsche).

Św. Paweł mówi nam, że na-
sza radość musi przekształcić się
w „wyrozumiałą łagodność” (Flp
4,5). Zwrot ten oznacza przychyl-
ność, łagodność, dobroć, gotowość
do ustępstw, zapomnienie o uszczy-
pliwościach i sprawianiu przykro-
ści. Paweł VI w adhortacji apostol-
skiej o radości Gaudete in Domino
mówi o „pozytywnym patrzeniu na
osoby i rzeczy, które jest owocem
światłego ludzkiego ducha oraz Du-
cha Świętego”.

Maryja uczy nas, że w Bogu, na-
szym Zbawicielu, powinniśmy szu-
kać fundamentu naszej radości,
aby była autentyczna i potrafiła
oprzeć się przeciwnościom niesio-
nym przez życie. Przypomina nam,

że radość ta nie jest zarezerwowa-
na tylko dla nielicznych szczęśliw-
ców, lecz dla wszystkich, a przede
wszystkim dla pokornych, biednych
i głodnych.

(R.C.)

22 kwietnia: II Niedziela
Wielkanocy

Dz 5,12 –16
Ap 1,9 –11a.12 –13.17 –19
J 20,19 –31

Dzisiejsze ewangeliczne wydarze-
nie rozgrywa się w Wieczerniku,
osiem dni po zmartwychwstaniu.
Powtarza się ono co niedzielę,
ale zwłaszcza dzisiaj, w liturgicz-
nej oktawie Wielkanocy, ma ono
szczególne znaczenie. Każde nie-
dzielne zgromadzenie sprawia, że
na nowo przeżywamy pojawienie
się Jezusa stojącego pośród swoich
uczniów zgromadzonych na tym
samym miejscu, pozwalającego się
dotknąć, a nawet przyjąć swoje cia-
ło w Eucharystii, tchnącego na nich
i dającego im Ducha Świętego oraz
obdarzającego ich swoim pokojem.

Dzisiejsza Ewangelia jest nam
bliska zwłaszcza za sprawą słów,
które Jezus kieruje do Tomasza:
„Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. Wiara jest „zwycię-
stwem, które zwyciężyło świat” (1
J 5,4), „przenosi góry”, fizyczne
i duchowe. Jest w pewnym sensie
wszechmocna, ponieważ „wszystko
możliwe jest dla tego, kto wierzy”
(Mk 9,23).

Maryja jest pierwszą z tych,
którzy uwierzyli, choć nie widzieli.
Uwierzyła, nim ujrzała jakiś znak;
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uwierzyła jako „współczesna”, czy-
li gdy wydarzenia miały miejsce,
zanim dwadzieścia wieków historii
potwierdziło prawdziwość tych wy-
darzeń, jak to jest w naszym przy-
padku. Dlatego Elżbieta „napełnio-
na” Duchem Świętym”, skierowała
do Niej te słowa: „Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła!”

Za każdym razem, gdy przecho-
dzimy koło jakiegoś sanktuarium,
niech będzie to okazja do odno-
wienia naszej bezwarunkowej wia-
ry w Boga. Papież Jan Paweł II
pisze w swoim liście z okazji sie-
demsetlecia sanktuarium w Loreto,
że sanktuaria Maryjne muszą być
nie „miejscami drugorzędnymi, lecz
głównymi”, miejscami, gdzie idzie
się, by wyprosić sobie łaskę wiary.

(R.C.)

29 kwietnia: III Niedziela
Wielkanocy

Dz 5,27b –32.40b –41
Ap 5,11–14
J 21,1–19

Punktem kulminacyjnym dzisiej-
szej Ewangelii są słowa Jezusa
skierowane do Piotra: „Czy miłu-
jesz Mnie? Paś owce moje”. Po
obietnicy prymatu w Cezarei Fili-
powej, jest do chwila przekazania
prymatu. Jesteśmy więc zaproszeni
do zastanowienia się nad posługą
Piotra w Kościele.

Ta powszechna posługa paster-
ska nie dotyczy wyłącznie osoby
Piotra. Skoro trwa zadanie – sta-
do, które trzeba paść – musi także
trwać posługa. Mówi się wpraw-
dzie o Piotrze, ale również o jego

następcach, czyli o papieżach. Po-
sługiwanie pasterskie następcy Pio-
tra, ukazuje się nam w tym świe-
tle jako służba miłości: Piotr jest
„wikariuszem miłości Chrystusa”.
Męczennik, św. Ignacy z Antiochii,
mówił, że Kościół rzymski „prze-
wodniczy w miłości”. Jego zadanie
polega na uwidacznianiu wewnętrz-
nego kierownictwa Ducha Świętego
i wyrażaniu jedności wszystkich
charyzmatów i wszelkich posług
w celu budowania jednego ciała
Chrystusa.

Jezus jednak z pytaniem: „Czy
miłujesz Mnie?”, zwraca się do nas
wszystkich. Piotr reprezentuje tu
cały Kościół. Jezus, zanim obiecał
prymat, wypytał uczniów na temat
wiary: „A wy za kogo Mnie uważa-
cie!” Teraz, przekazując go, wypy-
tuje ich na temat miłości. Czyni to
dopiero teraz, po zmartwychwsta-
niu, gdy dał nam dowód najwyższej
miłości do nas, umierając na krzy-
żu. „Jak można nie pokochać kogoś,
kto tak bardzo nas umiłował?”, mó-
wi jeden z hymnów kościelnych.
A apostoł dodaje: „Jeżeli ktoś nie
kocha Pana, niech będzie wyklęty”
(1 Kor 16,22). Czy rzeczywiście,
z całego serca kochamy Jezusa?

Nikt na świecie nie kochał Jezu-
sa tak jak JegoMatka.Wspominając
lata, które Syn spędził obok Maryi,
prośmy Ją, by wyprosiła nam ła-
skę nad łaskami: miłowania Jezusa
Chrystusa ponad wszystko.

(R.C.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
7–11 kwietnia 2001 r.

Sobota 7 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.

18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom
pierwszokomunijnym

Niedziela 8 kwietnia

7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa

dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i zawodowych oraz dla
młodzieży pozaszkolnej

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
16.30 Gorzkie Żale; Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka

stanowa dla kobiet

Poniedziałek 9 kwietnia

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
11.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
11.30 Wszystkich nauczycieli zapraszam na spotkanie z ks. rekolekcjonistą

w „Wieczerniku” w Domu Pielgrzyma
17.30 Droga Krzyżowa
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla

mężczyzn

Wtorek 10 kwietnia

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
11.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
11.30 Wszystkich nauczycieli zapraszam na spotkanie z ks. rekolekcjonistą

w „Wieczerniku” w Domu Pielgrzyma
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą dla wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

9



19.00 Nauka dla młodzieży szkół średnich i zawodowych oraz dla
młodzieży pozaszkolnej

Środa 11 kwietnia – dzień spowiedzi św. od godz. 8.00

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem
zupełnym; proszę o ofiary dla księży rekolekcjonistów

10.30 Spowiedź św. dla dzieci
11.00 Msza św. dla dzieci; proszę o ofiary dla księży rekolekcjonistów
12.00 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.; proszę o ofiary dla

księży rekolekcjonistów
15.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem

zupełnym; proszę o ofiary dla księży rekolekcjonistów

Wielki Czwartek 12 kwietnia –Msza św.Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 13 kwietnia –Nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 14 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 22.00

OGŁOSZENIA

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Wielki Piątek

9.00 – 10.00 dzieci klas 0, I i II
10.00 – 11.00 dzieci klas III i IV
11.00 – 12.00 dzieci klas V i VI
12.00 – 13.00 uczniowie gimnazjum
14.00 – 15.00 róże p. Keler i p. Hal-
bowej oraz wierni z Czerniewa
i Czerńca
15.00 – 16.00 Godzina Miłosier-
dzia Bożego, róże p. Karcz i pani
Bolczak oraz wierni z Kleszczewa
i Czerniewa
16.00 – 17.00 róże pani Świerczek,
pani Bębenek i św. Marii Goretti
oraz wierni z Ełganowa

17.00 – 18.00 członkowie Żywego
Różańca z Ełganowa i wierni z tej
wioski

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Wielką Sobotę

18.00 – 19.00 wierni z ul. Gdańskiej
i Parkowej
19.00 – 20.00 wierni z ul. Pawłow-
skiej i osiedla
20.00 – 21.00 wierni z ul. Pocztowej,
Sportowej i Leśnej
21.00 – 22.00 czciciele Miłosierdzia
Bożego
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Wielka Sobota: poświęcenie
pokarmów na stół wielkanocny
godz. 9.30 – Ełganowo, w szkole
godz. 10.30 – Czerniewo, w szkole
godz. 10.50 – Kleszczewo, w Klubie
Rolnika

godz. 11.10 – Kleszczewo, u państwa
Ogórków
godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 –
w kościele w Trąbkach Wielkich

ks. E. Szymański

ISTNIENIE SZATANA

Wierzę w istnienie szatana, bo
wierzę w Chrystusa, a On nas ostrze-
ga przed szatanem i zachęca, byśmy
go zwalczali ze wszystkich sił. Dwie
cechy charakteryzują świat szatań-
ski: kłamstwo i morderstwo. Zaprze-
czanie istnieniu szatana, to danie
mu pierwszego zwycięstwa nad na-
mi. Szatan jest aniołem upadłym, in-
teligencją przewyższający ziemskie
stworzenia. Jest duchem. Św. To-
masz uczy, że szatan ma dwa miejsca
kary: piekło i mroki ciemności. Tak
jak dobrych Aniołów Bóg posyła do
ludzi, by opiekowali się nami, tak
dopuszcza do nas upadłych aniołów,
by nas doświadczali. Księga Apoka-
lipsy św. Jana przedstawia historię
Kościoła jako walkę pomiędzy sza-
tanami a Bogiem i Jego dziećmi,
która ostatecznie zakończy się zwy-
cięstwem Baranka i tych co pójdą za
Nim.

W liście do Hebrajczyków (Hbr
12,6) czytamy: „Kogo miłuje Pan,
tego karze, chłoszcze zaś każdego,
kogo za syna przyjmuje”. Próba jest
znakiem miłości Boga do nas. Św.
Tomasz uczy, że brak prób i doświad-
czeń, to znak jakby odrzucenia. Aby
uczynić większymi nasze zasługi,
Bóg dopuszcza, ażeby diabeł kusił

nas i poddawał próbie. Św. Jan Via-
ney, proboszcz z Ars, który bardzo
był nękany przez złe duchy, mówił,
że jesteśmy godni politowania, jeżeli
nie jesteśmy dręczeni przez szatana.
Prawdopodobnie zostajemy wówczas
przyjaciółmi szatana. Św. Grzegorz
Wielki uczył: „Jeśli nie macie pokus
to dlatego, że demony są waszymi
przyjaciółmi, waszymi przewodnika-
mi i waszymi pasterzami”. Chociaż
pokusy nas upokarzają, to jednak
jest to znak, że jesteśmy na drodze
do nieba, jeżeli się im opieramy. Bóg
dopuszcza pokusy, aby poddać nas
próbie i uczynić nas świętymi. Być
poddanym pokusie jest znakiem, że
Bóg nas kocha. Ale w jaki sposób
diabeł, który nienawidzi ludzi, może
im pomagać w uświęceniu? Otóż,
diabeł kusząc, stawia nas wobec al-
ternatywy wyboru między dobrem
a złem. Daje nam okazję do wybo-
ru dobra i przylgnięcia do dobrego.
Pomaga nam do moralnego wzro-
stu. Na przykład, gdy jesteśmy do-
tknięci trudnościami materialnymi,
odczuwamy brak zrozumienia u in-
nych, odczuwamy do kogoś złość,
nienawiść, zazdrość i usiłujemy to
w sobie opanować, wówczas podej-
mujemy walkę ze złem i uświęcamy
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się. Ojciec Święty Jan Paweł II w ka-
techezie o Aniołach 23 lipca 1986 r.
wyjaśnił, że dobrzy Aniołowie to
ci, którzy wybrali Boga całą we-
wnętrzną mocą swojej woli, a moc
ta nazywa się miłością. Oni wybrali
Miłość. Inni aniołowie odwrócili się
od Boga, mimo, że wiedzieli i On
jest najwyższym Dobrem. Dokonali
wyboru również całkowicie wolnego,
ale jakże różnego od dobrych Anio-
łów. Zamiast przyjęcia Boga miłości,
przyjęli postawę wiecznej nienawiści
i buntu względem Niego. Sami więc
wybrali odrzucenie.

Ulubione zdobycze szatana

On nie czyha z jednakową wście-
kłością nawszystkich ludzi. Przecięt-
ni chrześcijanie, zatwardziali grzesz-
nicy już są w jego mocy. Jego złość
wybucha przeciw nawróconym, gor-
liwym chrześcijanom, zaangażowa-
nym w walce o rozwój Bożego Króle-
stwa, a więc misjonarzom, przeciwko
świętym, a zwłaszcza czcicielomMat-
ki Najświętszej. Najwięksi święci, to
ci, co doznali największych pokus.
Wścieka się przeciwko trwającym na
modlitwie, a zwłaszcza na modlitwie
kontemplacyjnej.

Działa z ukrycia

Najlepszym podstępem diabła
jest przekonanie nas, że on nie
istnieje. Gdy wielcy tego świata szu-
kają rozgłosu, by o nich mówiono
w prasie i telewizji czy radiu, szatan
usuwa się w cień, ukrywa się, zataja,
maskuje. Ten olbrzym pychy mo-
że uchodzić za wzór pokory, unika
pokazywania się. Jego pragnieniem

jest być całkowicie niezauważalnym,
wmówić, że nie istnieje, a w ten
sposób lepiej może realizować swoje
plany nienawiści ku wszystkiemu co
Boże, a zatem i ku ludziom dążą-
cym do życia wiernego Bogu. Jego
maskowanie się, jest najskuteczniej-
szym środkiem działania.

Jak bardzo muszą cieszyć się
szatani, gdy dziś środki przekazu
milczą na temat ich istnienia, a na-
wet ośmieszają tych, co ośmieliliby
się o nich mówić. Jak muszą się
cieszyć, że nagminnie i wielu ludzi
Kościoła wstydliwie mówi o szata-
nie albo unika wymieniania jego
imienia.

Pewien duszpasterz polecił, by
katechetka nie mówiła dzieciom na
religii o szatanie, aby nie wywołać
w nich szoku. Katechetka zaprote-
stowała, „ależ proboszcz z Ars miał
z nim do czynienia”. Usłyszała ripo-
stę: „Gdyby proboszcz z Ars najadł
się mniej gotowanych ziemniaków
nie widziałby diabła”. Papież Paweł
VI przypominał, ażeby w nauczaniu
więcej mówić o obecności szatana
w świecie i w Kościele. Jan Paweł II
w liście na Światowy Dzień Młodzie-
ży z 31 marca 1985 r. zachęcał: „Nie
trzeba się bać nazywać pierwszego
sprawcę zła jego imieniem: diabeł”.

Jego złowrogie działanie przeja-
wia się tam, gdzie zaprzecza się ist-
nieniu Boga, gdzie głosi się obłudne
kłamstwo, gdzie miłość została znisz-
czona przez egoizm i pychę, gdzie
do Chrystusa odnosi się z szaloną
nienawiścią, gdzie duch Ewangelii
jest fałszowany. On jest, skoro sam
Jezus kazał nam codziennie modlić
się w Ojcze nasz. . . o wybawienie od
złego.
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Szatan w Biblii

O wpływie szatana na losy czło-
wieka z Bożego przyzwolenia, barw-
nie opowiada w Starym Testamencie
księga Hioba. Bóg pozwolił szatano-
wi pozbawić Hioba majątku, przy-
jaciół, zdrowia. Nie pozwolił zabrać
mu tylko życia: „Życie mu tylko
zachowaj” (Hi 2,6). Bóg precyzuje
granice władzy szatana.

Nowy Testament obfituje w tek-
sty o szatanie. Przytoczę tu scenę
uzdrowienia opętanego, z którego
Pan Jezus pozwolił szatanom wejść
w świnie, a te pędem wpadły do
jeziora i potopiły się. Jezus często
wypędzał z opętanych złego ducha.
Do św. Piotra powiedział, że szatan
ich chciał przesiać jak ziarno, ale
Jezus mu nie pozwolił. Do Judasza
podczas ostatniej wieczerzy skiero-
wał polecenie, aby czynił co prędzej
swoją powinność i wtedy wstąpił
w niego szatan. (por. J, 13,27). Czu-
wajcie! Przeciwnik wasz diabeł, jak
lew ryczący krąży szukając kogo by
pożreć. Mocni w wierze przeciwsta-
wiajcie się jemu (por. 1P 5,8).

Metody działania szatana

Pod pretekstem dobra, szatan
nęci do zła. Jego podstępy są niekie-
dy trudne do odkrycia. Na przykład,
nakłania do rozpoczynania wielu
rzeczy na raz, uniemożliwiając ich
wykonanie do końca, przez co do-
prowadzamy innych do złości. Ktoś
podejmuje się nadmiernego działa-
nia, by będąc zmęczonym, nie mieć

czasu dla duszy, na modlitwę. Na-
wet może skusić kogoś do intensyw-
nej modlitwy, kosztem zaniedbania
obowiązków stanu. Pod pretekstem
braterskiego upominania doprowa-
dza do wzbudzenia gniewu u na-
pominanego. Tak więc czym innym
jest to, co diabeł zda się nam su-
gerować, a czym innym ukryty cel,
zamierzony przez niego.

Czy możemy się oprzeć
szatanowi?

Jesteśmy słabi i niżsi od diabła,
ale w łączności z Chrystusem zde-
cydowanie silni. Duszy zjednoczonej
z Bogiem, diabeł boi się tak, jak boi
się samego Boga. Św. Teresa z Avilla
wyznaje, że zjednoczona z Bogiem
nie bała się demona bardziej niż mu-
chy. Maryja jest najstraszniejszym
wrogiem diabła. On boi się Jej bar-
dziej niż wszystkich aniołów razem
wziętych, a w pewnym sensie wię-
cej niż samego Boga. Będąc samą
pychą, cierpi nieskończenie więcej,
gdy zostaje pokonany przez pokorną
służebnicę Boga, a Jej pokora upo-
karza go więcej niż potęga Boga. Bóg
dał Maryi tak wielką moc przeciw
diabłu, już wtedy, gdy zapowiedział
Ją w raju. Diabeł boi się bardziej
jednego Jej westchnienia, niż mo-
dlitw wszystkich świętych. Pomocą
w opieraniu się złu jest korzysta-
nie z sakramentów świętych, życie
w zjednoczeniu z Bogiem, a drogą do
takiej postawy jest modlitwa, post
i jałmużna.

ks. E. Szymański
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WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA

Za miesięcznikiem „Słowo wśród nas, Wielki Post 2001”, Wydawnictwo
Marianów.

Prorok Micheasz mówi, że Pan żąda od nas trzech rzeczy: „pełnienia
sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem”
(Mi 6,8). Okres Wielkiego Postu, czas szczególnej łaski, jest dobrą okazją
do tego, by prosić Boga o przebaczenie za chwile, kiedy nie zabiegaliśmy
o sprawiedliwość, nie kierowaliśmy się dobrocią, nie okazywaliśmy wobec
Niego pokory. Zawsze możemy czerpać pociechę z tego, że Bóg przebacza
wszystkim, którzy do Niego przychodzą.

Najlepszym sposobem, by pojednać się z Bogiem i przyjąć dar
Jego miłości, jest sakrament pokuty. Dobre przygotowanie się do niego
należy rozpocząć od zrobienia rachunku sumienia, który pozwoli nam
rozpoznać nie tylko poszczególne grzechy, ale również schematy myślenia
i zachowań, które prowadzą nas do grzechu. Świadomość popełnionego
zła, które oddaliło nas od Bożych dróg, pomoże nam wołać do Boga
o przebaczenie i szukać u Niego uzdrowienia i przemiany.

Poniższe pytania mogą nam pomóc dostrzec, w jaki sposób popełniamy
grzechy przeciwko Bogu i przeciwko bliźnim. Pytania te nie stanowią
jakiejś zamkniętej listy, ale są zaproszeniem do przebadania naszych serc
w kilku najważniejszych dziedzinach, abyśmy mogli przyjąć uzdrowienie
i miłość od naszego niebieskiego Ojca.

1. Nie będziesz miał bogów cu-
dzych obok Mnie.
� Czy oddaję Bogu należną Mu
cześć? Czy czynię to w duchu i praw-
dzie? � Czy staram się coraz lepiej
poznawać Boga przez codziennąmo-
dlitwę i czytanie Pisma świętego?
� Czy nie czuję do Boga żalu z powo-
du choroby lub innych nieszczęść,
które spotkały mnie lub moich bli-
skich? � Czy nie czynię bożka ze
swojej pracy, majątku, współmałżon-
ka, dzieci, wnuków albo z mojego
wizerunku w oczach innych? � Czy
nie interesowałem się okultyzmem

albo nie dawałem wiary horosko-
pom i wróżbiarstwu?

2. Nie będziesz wzywał imienia
Pana, Boga twego, do czczych
rzeczy.
� Czy nie byłem hipokrytą, wypeł-
niając obowiązki kultu, podczas gdy
moje serce było daleko od Boga?
� Czy nie posługiwałem się wulgar-
nym językiem, nie przeklinałem?
� Czy nie uczestniczyłem w rzu-
caniu oszczerstw lub opowiadaniu
dowcipów skierowanych przeciwko
religii, Kościołowi czy samemuPanu
Bogu?
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3. Pamiętaj o dniu szabatu, aby
go uświęcić.
� Czy świętowałem niedzielę jako
dzień przeznaczony dla Pana i dla
mojej rodziny? � Czy każdej niedzie-
li uczestniczyłem we Mszy świętej?
� Czy podczas Mszy świętej odda-
wałem prawdziwą cześć Bogu, czy
też zadowalałem się biernym w niej
uczestnictwem?

4. Czcij ojca twego i matkę
twoją.
� Jako młoda osoba mieszkająca
w domu rodzinnym – czy słucha-
łem, szanowałem i okazywałem po-
słuszeństwomoim rodzicom? � Jako
dorosły – czy troszczyłem się o mo-
ich starzejących się rodziców? � Czy
nie żywiłem jakichś uraz do moich
rodziców? � Czy nie oskarżałem
rodziców za swoje własne błędy?

5. Nie będziesz zabijał.
� Czy nie uderzyłem kogoś w gnie-
wie z zamiarem wyrządzenia mu
krzywdy? � Czy nie dokonałem kie-
dyś aborcji. Czy nie doradzałem
jej przez wyrażanie własnej opinii
w rozmowie lub czy wprost do niej
nie zachęcałem? � Czy nie ryzy-
kowałem swego życia albo życia
innych, nadużywając alkoholu lub
narkotyków?

6. Nie będziesz cudzołożył.
� Czy nie zaangażowałem się w ja-
kiś związek pozamałżeński? � Czy
nie uwikłałem się w związek homo-
seksualny? � Czy nie oddawałem
się lubieżnym myślom i fantazjom?
� Czy nie czytałem literatury por-
nograficznej, nie oglądałem nieprzy-
zwoitych filmów lub programów te-
lewizyjnych? �Czy nie opowiadałem

nieprzyzwoitych żartów lub histo-
rii?

7. Nie będziesz kradł.
� Czy nie przywłaszczyłem sobie
czegoś, co nie należało do mnie?
� Czy nie oszukiwałem w płace-
niu podatków lub w sporządzaniu
sprawozdań finansowych? � Czy nie
marnowałem czasu w pracy i nie
oszukiwałem mego pracodawcy, nie
pracując tylu godzin, za ile otrzy-
mywałem wynagrodzenie? � Czy nie
marnotrawiłem pieniędzy na hazard
i zakłady, zaniedbując potrzeby mo-
jej rodziny? � Czy troszczyłem się
o biednych żyjących w moim naj-
bliższym otoczeniu?

8. Nie będziesz mówił przeciw
bliźniemu twemu kłamstwa ja-
ko świadek.
� Czy nie zniesławiałem dobrego
imienia innej osoby przez plotki lub
oszczerstwa? � Czy nie szkodziłem
reputacji innych, mówiąc o ich błę-
dach i grzechach, a nie mając ochoty
ani zamiaru im pomóc? � Czy nie
żywiłem uprzedzeń lub nienawiści
do ludzi innej narodowości, rasy
i wyznania?

9. Nie będziesz pożądał żony
bliźniego twego.
� Czy nie zaangażowałem się
w związek uczuciowy wobec czyje-
goś męża lub żony? � Czy nie grze-
szyłem niewiernością wobec swego
męża lub żony? � Czy nie oddalałem
się od mojej rodziny emocjonalnie
i fizycznie?
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10. Nie będziesz pożądał żadnej
rzeczy, która należy do bliźnie-
go twego.
� Czy okazywałem troskę wobec
cierpiących, czy wspierałem ubo-
gich i będących w potrzebie? � Czy
nie porównywałem się z innymi
pod względem zamożności, statusu
społecznego, zabezpieczeń finanso-
wych? � Czy nie zazdrościłem in-

nym ich cech osobistych, zdolności,
majątku lub sukcesu? � Czy moje
sprawy finansowe są uporządkowa-
ne i czy okazuję dbałość o to, co
posiadam? � Czy służę Kościołowi,
poświęcając na ten cel swój czas
i pieniądze?

Oprac.
ks. E. Szymański

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE – KRZYŻ

Krzyż jest świętym znakiem na-
szego odkupienia; znakiem tym Ko-
ściół rozpoczyna wszelkie czynności,
błogosławi nim i poświęca. Dlatego
też wśród symboli chrześcijańskich
przysługuje mu naczelne miejsce.

Poprzez swoje dwie osie przypo-
mina on wielkie pojednanie, jakiego
dokonał Jezus Chrystus. Poziomo
wyobraża zgromadzenie wszystkich
narodów, ras i języków od Jerozo-
limy aż po krańce ziemi, pionowo
– więź ustanowioną między niebem
a ziemią, między Bogiem a ludź-
mi. Na skrzyżowaniu tych dwóch
osi znajduje się Jezus, ukrzyżowa-
ny prawdziwy człowiek i prawdziwy
Bóg. Św. Paweł mówi: „On, który
obie części ludzkości uczynił jedno-
ścią, bo zburzył rozdzielający je mur
– wrogość. . . i w ten sposób jednych,
jak i drugich znów pojednał z Bo-
giem, w jednym Ciele przez krzyż,
w sobie zadawszy śmierć wrogości”
(Ef 2,14.16).

W samym tylko Nowym Testa-
mencie spotykamy się z wielością
znaczeń krzyża. Jest on przede

wszystkim symbolem śmierci, kaźni,
cierpienia. W czasach przedchrze-
ścijańskich ukrzyżowanie było naj-
bardziej okrutną i haniebną karą.
Ofiara Chrystusa uświęciła to narzę-
dzie męki. Krzyż stał się symbolem
zbawienia i życia. „Nauka bowiem
krzyża głupstwem jest dla tych, co
idą na zatracanie, mocą Bożą zaś
dla nas, którzy dostępujemy zbawie-
nia” (1 Kor 1,18). Do dzisiaj jest
to znak ostatecznego i pełnego zwy-
cięstwa. Apostoł Paweł zaświadcza:
„Co do mnie, nie daj Boże, bym
się miał chlubić z czego innego, jak
tylko z krzyża Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa” (Ga 6,14). Gotowość
wzięcia na siebie krzyża – warunek
naśladowania Jezusa – jest wyrazem
wyrzeczenia się własnego ja. „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
(Mk 8,34).

Znak krzyża to najczęstszy gest
w obrzędach liturgicznych. Od naj-
dawniejszych wieków dokonywano
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jakby pieczętowania nowo chrzczo-
nych w imię Jezusa znakiem krzyża
na czole. Postawa człowieka z otwar-
tymi ramionami – jedna z naj-
starszych postaw na modlitwie –
naśladuje pozycję Jezusa na krzy-
żu. Kościoły wznoszone na planie
krzyża miały wyobrażać Ukrzyżo-
wanego, który swymi rozpostartymi
ramionami obejmuje wszechświat.
Krzyż, umieszczany od XI stulecia
w ołtarzach kościołów, jest obrazem
Chrystusa zmartwychwstałego i wy-
niesionego do chwały.

W kuluarach starożytnych krzyż
był znakiem astronomicznym. Ozna-
czał słońce lub strony świata. Bardzo
często używano tego najprostszego
znaku jako ornamentu. Starożytne
formy krzyża, które zostały przejęte
przez chrześcijaństwo, są następują-
ce:

1. Krzyż wpisany w koło –
był symbolem światła, słońca, zdro-
wia i życia. Używały go zarówno
ludy azjatyckie, jak Germanowie.
Chrześcijanie odnosili ten znak do
Chrystusa jako Światłości świata.

2. Krzyż w kształcie grec-
kiej litery Tau (hebr. Taw) – był
dla starożytnych znakiem świętym
i oznaczał centrum świata oraz sym-
bolizował panującą nad wszystkim
siłę słońca. Starotestamentalny pro-
rok Ezechiel na rozkaz Boga kreśli
znak Taw na czołach tych, którzy
zachowali wiarę (Ez 9,4). Ta czyn-
ność symboliczna wskazuje – według
Ojców Kościoła – na krzyż jako znak
odkupienia, pieczęć wybranych (Ap
7,2). Laski o tym kształcie nosili
mnisi, wśród nich św. Antoni Pustel-
nik, na pamiątkę którego krzyż ten

jest nazywany również krzyżem św.
Antoniego.

3. Krzyż z uchwytem (anch)
– to hieroglif egipski oznaczający
życie. Linia pozioma z pętlą oznacza
wschodzące słońce. Znak ten spotyka
się na grobach Koptów (egipskich
chrześcijan).

4. Krzyż złamany (swastyka)
– był bardzo starym symbolem ko-
smicznym, kryjącym aluzję do ob-
rotów ciał niebieskich, pór roku
i dnia. W ornamentyce romańskiej
był to znak chroniący przed szata-
nem. Od czasów nazizmu wymowa
tego krzyża stała się złowroga i niesie
skojarzenia negatywne.

5. Krzyż równoramienny lub
grecki – nawiązuje do przedchrze-
ścijańskiego krzyża wpisanego w ko-
ło.

6. Krzyż łaciński – jest najbar-
dziej rozpowszechniony wśród chrze-
ścijan.

7. Krzyż św. Andrzeja – przy-
pomina kształtem drzewo męki, na
którym poniósł śmierć św. Andrzej
Apostoł. Pierwotnie symbolizował
drewna skrzyżowane i ułożone na
ołtarzu ofiarnym.

8. Krzyż widlasty – wyobrażał
tchnienie w wodę chrzcielną. W XIV
wieku przedstawiano ukrzyżowanie
Jezusa na krzyżu w formie rozwi-
dlającego się pnia.

9. Krzyż arcybiskupi lub pa-
triarchalny – zwany jest w heraldy-
ce krzyżem lotaryńskim. Jego górna,
krótsza belka przypomina o tablicz-
ce z tytułem winy przybijanej nad
głową skazańca.
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10. Krzyż papieski – w odróż-
nieniu od arcybiskupiego dodano do
niego trzecią belkę poprzeczną.

11. Krzyż prawosławny – jest
stosowany w Kościele Wschodnim.
Ukośna belka dolna symbolizuje bel-
kę służącą skazańcowi za podporę
nóg.

12. Krzyż laskowany – umiesz-
czany był na monetach już w czasach
Merowingów.

13. Krzyż jerozolimski – la-
skowany z czterema krzyżykami
umieszczonymi między ramionami
dużego krzyża miał przypominać
o pięciu świętych ranach Zbawiciela.
Rycerze grobu Świętego nosili go na
swych białych płaszczach.

14. Krzyż maltański – jest he-
raldyczną odznaką zakonu joanni-
tów. Jego osiem rozwidleń przypo-
mina osiem błogosławieństw.

Sposób przedstawienia na krzyżu
postaci Chrystusa podlegał ewolucji
na przestrzeni wieków. Na szczegól-
ną uwagę zasługują dwa charaktery-
styczne przedstawienia:

Krzyż jako drzewo życia.
Krzyż jest tu łączony z drzewem,

które rosło w raju (Rdz 2,9). Nadal
pozostając znakiem Męki Pańskiej,
porasta gałązkami, liśćmi i kwiata-
mi. Prefacja Wielkopiątkowa mówi:
„Na drzewie rajskim śmierć wzięła
początek, na drzewie krzyża powsta-
ło nowe życie”. Przedstawienie takie
można odnaleźć w kościele św. Kle-
mensa w Rzymie: krzyż wyrasta tu
z bujnego akantu o stylizowanych,
pięknie rozwiniętych gałęziach i li-
ściach.

Żywy krzyż. Jest to alego-
ryczne przedstawienie ukrzyżowa-
nia, w którym ze wszystkich za-
kończeń ramion krzyża wyrastają
ludzkie ręce. Górne ramię otwiera
kluczem bramy Raju, dolne godzi
w szatana, grzech i śmierć; prawe
koronuje postać kobiecą symbolizu-
jącą Kościół (Ecclesię), lewe uderza
mieczem postać kobiecą symbolizu-
jącą Stare Przymierze (Synagogę).
Żywe krzyże pojawiły się w XV
wieku; dobrym przykładem takiego
przedstawienia jest obraz z kościoła
św. Krzyża we Wrocławiu z 1558
roku.

J. J. Słomka
oprac. ks. E. Szymański
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Część II, pojęcia architektoniczne

Zanim opiszę dzieje budownic-
twa świątyń chrześcijańskich, uwa-
żam, że należy wyjaśnić podstawo-
we pojęcia architektoniczne. Ułatwi
to zrozumienie artykułów, które
będą omawiały rozwój i przemia-
nę myśli budownictwa sakralnego.
Pojęcia zostaną wyjaśnione w po-
rządku alfabetycznym.

1. AMBIT – (z łac. – okrążenie)
inaczej obejście obiegające prezbi-
terium, wraz z wieńcem kaplic,
nieodzowny składnik schematu ka-
tedry. Ambit występuje np. w kate-
drze na Wawelu.

2. APSYDA lub ABSYDA –
(z gr. – łuk, zakrzywienie) nisza
ołtarzowa na zamknięciu chóru.
Apsyda główna znajdowała się na
zamknięciu nawy głównej, apsy-
dy boczne przy nawach bocznych
i transepcie. Apsydy wznoszono na
planie koła lub jego części.

3. ARKADA MIĘDZYNAWO-
WA – łuk między nawą główną,
a boczną lub między sąsiadującymi
ze sobą nawami bocznymi.

4. BALUSTRADOWE OGRO-
DZENIE – w bazylikach wcze-
snochrześcijańskich niska balustra-
da kamienna (względnie metalo-
wa), przedzielająca przestrzeń prze-
znaczoną między duchowieństwo,
a osoby świeckie.

5. BAPTYSTERIUM – (z łac.
– budynek chrzcielny) samodzielna,
często ośmiokątna budowla central-
na wznoszona od IV do XV wieku.
Najbardziej znane jest baptyste-
rium we Florencji przy katedrze
Santa Maria del Fiore. Drzwi do
baptysterium roboty Andrea Pisa-
na oraz Lorenzo Ghibertiego ucho-
dzą za arcydzieła światowej sztuki.
Te ostatnie Michał Anioł nazwał
Drzwiami Raju. Przez nie, według
niego, Bóg będzie wpuszczał dusze
do raju.

6. BEMA – (z gr. – stopień)
w bazylikach wczesnochrześcijań-
skich podwyższenia dla duchowień-
stwa w pobliżu apsydy lub prezbi-
terium.

7. CENTRALNA BUDOWLA
– świątynia o jednakowej symetrii
w co najmniej czterech kierunkach
i wyraźnie zaakcentowanej bryle
środkowej. Budowle takie oparte
są na planie krzyża greckiego, ko-
listym, eliptycznym, kwadratowym
lub wielokątnym. Świątynie takie
były budowane od okresu wczesno-
chrześcijańskiego przez renesans do
klasycyzmu.

8. CHÓR – (z gr. – choros)
miejsce dla duchownych, jeśli znaj-
dowało się w pobliżu prezbiterium,
to całe to miejsce wraz z apsy-
dą, nazywano chórem. W okre-
sie średniowiecza odgradzano chór
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przy prezbiterium od chórów bocz-
nych balustradą. Spotykamy chóry
o kształcie półkolistym, prostokąt-
nym, wielokątnym, ponadto okre-
ślane jako schodkowe (Chór Bene-
dyktyński – schodkowy, z otworami
między prezbiterium a pomieszcze-
niami bocznymi).

9. CYBORIUM – (z gr. – obu-
dowa) kamienny baldachim nad
ołtarzem podtrzymywany przez ko-
lumny. Spotykamy również cyboria
drewniane. Bazyliki rzymskie po-
siadają cyboria o bardzo ciekawych
rozwiązaniach konstrukcyjnych.

10. DWUPOZIOMOWA KA-
PLICA – występuje zwłaszcza na
przełomie XII i XIII wieku jako
połączenie dwóch kaplic umiesz-
czonych jedna nad drugą. Kaplice
takie występują w cesarskich ze-
społach rezydencjonalnych. W ka-
plicy dolnej usytuowany jest ołtarz,
w kaplicy górnej znajdował się tron
władcy.

11. EMPORA – rodzaj galerii,
trybuny wspartej na kolumnach
nad nawą boczną lub transeptem,
przeznaczona dla władcy, dworu lub
zakonników. W renesansie i baro-
ku empory sięgały często aż do
sklepienia kościoła.

12. EPITAFIUM – (z gr. – napis
nagrobkowy) rozpowszechniony od
XIV doXVI wieku, tablica poświęco-
na pamięci zmarłego, umieszczana
na ścianie, kolumnie czy krużganku
klasztornym. Warto zwrócić uwa-
gę, że epitafium nie jest związane
z pochówkiem.

13. FASADA – (z łac. – twarz)
frontowa elewacja kościoła. Kościo-
ły budowane w okresie średnio-
wiecza ozdobne fasady otrzymały
często w XIX wieku. Szczególnie
bogato zdobione fasady posiadają
kościoły gotyckie we Francji i kra-
jach niemieckich.

14. FILAR – pionowa podpo-
ra o przekroju cztero lub ośmio-
bocznym. Może składać się z tych
samych części, co kolumna. Wy-
różniamy filary wolno stojące albo
wtopione w ścianę, a ze wzglę-
du na kształt: okrągłe, krzyżowe,
wiązkowe.

15. GŁOWICA lub KAPITEL
– (z łac. – główka) jest to zakoń-
czenie kolumny lub filara. Wyróż-
niamy około 50 rodzajów głowic.
Najpopularniejsze z nich to: akan-
towa, dorycka, dorycko-toskańska,
fantazyjno-barokowa, jońska, kie-
lichowa, kompozytowa, koryncka,
karolińska, koszowa – bizantyjsko-
-wczesnochrześcijańska, ottońska,
renesansowa, rzymsko-dorycka, to-
skańska, zoomorficzna.

16. GMERK – kamieniarski
znak stosowany od wczesnego śre-
dniowiecza do XVIII wieku. Bezi-
mienni mistrzowie pozostawili zna-
ki identyfikacyjne swych warszta-
tów. W Polsce liczne gmerki można
znaleźć w kościołach na Dolnym
Śląsku.

17. GZYMS – poziomy akcent
architektoniczny wysunięty przed
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lico muru. Służył do zaakcentowa-
nia horyzontalnych podziałów świą-
tyni. Posiadał również praktyczne
znaczenie jako osłona przed desz-
czem.

18.KAPLICA – (z łac. – płaszcz)
początkowo było to miejsce, gdzie
przechowywano płaszcz św. Marci-
na z Tours, a następnie nazywa-
no tak pomieszczenie do modlitwy
w pałacu królewskim w Paryżu.
Pod tym pojęciem rozumiano rów-
nież wolno stojące budowle słu-
żące do modlitwy. Ze względu na
przeznaczenie wyróżniamy kaplice:
chrzcielne, cmentarne, zamkowe,
pałacowe, chórowe oraz wotywne
w formie pomnika z ołtarzem.

19. KASETON – (z wł. – ko-
moda, skrzynia) zagłębienie w stro-
pie lub sklepieniu, podzielone na
prostokątne pola. Kasetony w ba-
zylikach wypełnione są najczęściej
ornamentami, polichromią lub ob-
razami.

20. KATEDRA – kościół bisku-
pa. W krajach niemieckojęzycznych
nazywany czasem tumem. W nie-
których państwach europejskich tu-
mem nazywa się główny kościół
w mieście nie będący siedzibą bi-
skupa.

21. KOLUMNA – podpora
w świątyni, o przekroju okrągłym,
wielokątnym lub profilowanym. Ko-
lumna składa się z trzech części:
bazy, trzonu, głowicy. Ze względu na
ustawienie lub formę wyróżniamy
około 20 rodzajów kolumn.

22. KOLUMNADA – rząd ko-
lumn połączony poziomym belko-
waniem. Najsłynniejszą oglądamy
przy każdej transmisji audiencji
papieskich w Rzymie. Jest to dzie-
ło genialnego architekta Beriniego
z lat 1656–1667.

23. KOLEGIATA – w języku
niemieckim określa się tak również
kościół klasztorny. Jest to zazwy-
czaj świątynia, przy której funkcjo-
nuje kolegium kanoników, lecz nie
jest to katedra. Najbardziej zna-
ną romańską kolegiatą w Polsce
jest kolegiata pod wezwaniem Pan-
ny Marii i św. Aleksego w Tumie
pod Łęczycą, konsekrowana w 1161
roku podczas zjazdu piastowskich
książąt dzielnicowych.

24. KONFESJA – (z łac. –
wyznanie wiary); pierwotną formą
konfesji była krypta – pomieszcze-
nie z grobem świętego w pobliżu
ołtarza. Często ozdobna trumna
świętego znajduje się pod kamien-
nym baldachimem. Barokową kon-
fesję zbudowano nad srebrną trum-
ną św. Stanisława w katedrze na
Wawelu. Najsłynniejsza na świecie
to konfesja nad grobem św. Piotra
w Rzymie.

25. KOŚCIÓŁ – pojęcie zapo-
życzone z języka czeskiego na po-
czątku chrześcijaństwaw Polsce. Ze
względu na formę architektonicz-
ną wyróżniamy ponad 20 różnego
rodzaju kościołów. Najważniejsze
z nich to:

– kościół bazylikowy – podłuż-
na świątynia, gdzie nawa główna
jest wyższa od bocznych, a okna
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umieszczone są powyżej poziomu
dachów naw bocznych

– kościół halowy – podłużny,
nawy boczne są tej samej lub prawie
równej wysokości, co nawa główna.
Świątynie takie często nie posiadają
transeptu.

– kościół halowo – emporowy
podłużny, gdzie empory mają wła-
sne podbudowy, często dodawane
w późniejszym okresie. Są to naj-
częściej świątynie zamienione po
okresie reformacji na ewangelickie.

– kościół inkastelowany – śre-
dniowieczny, posiadający charakter

obronny. Często są to małe, ro-
mańskie kościoły, zwane również
rotundami.

– kościół masztowy – słupowy,
skandynawski o konstrukcji drew-
nianej, przypuszczalnie wzorowany
na nordyckiej hali królewskiej. Na-
zwa pochodzi od pionowej konstruk-
cji ścian przypominającej maszty,
słupy.

Mariusz Paradecki

UWIERZ, JA ŻYJĘ

„Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkich narodom”.

Jezus dwukrotnie przebywa
w Wieczerniku; w czasie Ostat-
niej Wieczerzy jako najpokorniejszy
sługa wobec swoich uczniów, uniża
się w swej miłości do ich stóp, obmy-
wając je; wskazuje drogę każdemu,
ale równocześnie najpełniej i naj-
prościej okazuje prawdziwą piękną
miłość, jaka przepełnia Jego serce.

Po raz drugi po Zmartwych-
wstaniu; tym razem miejsce Jezusa
zajmuje Maryja Matka Jego. Ona
jako pierwsza osuwa się omdlała
obejmując swymi matczynymi ręko-
ma kolana Jezusa Syna Swego. Ten
gest Tej, która porodziła i wycho-
wała, wyraża najpełniej wszystko.
Uczniowie upadli na twarz.

Trzy Niewiasty: Maria Magda-
lena, Maria i Joanna udały się
wczesnym rankiem do grobu nio-
sąc wonności aby namaścić ciało
Jezusa. Zastały pusty grób, ka-
mień odsunięty, weszły nie znajdu-
jąc Ciała, stały więc przestraszone
i bezradne. Wówczas to ukazało się
dwóch mężczyzn w lśniących sza-
tach: „Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj,
zmartwychwstał”.

Od tamtych czasów po dzień dzi-
siejszy przetrwał Całun Turyński –
płótno – tkanina, którą przyniósł
zamożny człowiek, który skierował
swą prośbę do Piłata o wydanie
Ciała, w którą było owinięte. Długo-
letnie badania naukowców potwier-
dzają obecność śladów-znaków.

Wobec tej wielkiej świętej tajem-
nicy jacy stajemy?

Halina Kanka

22



GIMNAZJALIŚCI PISZĄ

List do nadużywającego alkoholu

Drogi Panie (. . .)
Jesteśmy uczennicami gimna-

zjum, nazywamy się Ania Jasińska,
Karolina Świeczkowska i Agniesz-
ka Bębenek. Bardzo zastanawia nas
problem, którym jest alkoholizm.
Chciałybyśmy się dowiedzieć dlacze-
go tak dużo ludzi szuka pocieszenia
w alkoholu. Tak dużo ojców właśnie
z tego powodu zaniedbuje swoje
rodziny. Uważamy, że jeżeli czło-
wiek ma problem, to powinien się
nim podzielić ze swoim przyjacielem
(osobą, którą obdarza szacunkiem).
My z racji tego, że jesteśmy przy-
jaciółkami, radzimy tak wszystkim,
ponieważ to pomaga wyrzucić z sie-
bie to co nas gnębi i jednocześnie
wysłuchać rady. Często idąc ulicą
spotykamy różnych ludzi. Jedni sie-
dzą pod murami zaniedbani, brudni
i jednocześnie piją alkohol. Drudzy
idą wraz z żonami, przyjaciółmi,
dziećmi uśmiechnięci, rozradowani.
Bardzo duża różnica jest pomię-
dzy jakby dwoma światami. Jeden
mroczny, smutny, zły, pełno w nim
przemocy. Drugi wesoły, radosny,
jasny, miły, dużo w nim dobra.

Zastanawia nas, dlaczego pan
namawia do picia alkoholu innych.
Jeżeli pan pije, to robi pan bardzo
źle. Może osoby, które nie piją,
szukają sensu życia, miłości, dobroci
a może już to otrzymali i nie chcą
tego stracić przez alkohol. Zamiast
namawiać innych do picia, powinien

pan spróbować choć przez tydzień,
miesiąc, pożyć w dobroci, miłości,
a zobaczy pan jak to może umilić
życie w zupełnie inny sposób niż
alkohol. Niech pan przystąpi do
klubu Anonimowych Alkoholików.
Pozna pan tam na pewno wielu
miłych i życzliwych ludzi, którzy
tak jak pan stoczyli się na samo dno,
lecz oni się nie poddali i próbują
zwalczyć swój nałóg.

Jeżeli natomiast pan tak bardzo
nie chce, to niech nie namawia do
tego innych, ponieważ naszym zda-
niem każdy powinien robić to co
uważa za słuszne i godne poświęce-
nia. Bardzo prosimy.

Z poważaniem

Ania, Karolina i Agnieszka

List do ordynatora szpitala,
w którym dokonuje się eutanazji

Szanowny Panie Ordynatorze.
Piszę ten list w związku z tym,
co usłyszałem od osoby trzeciej.
W pańskim szpitalu dochodzi do
eutanazji. Jestem tym zdruzgota-
ny. Dlaczego? Czyżby pan nie wie-
dział, iż eutanazja jest zabójstwem.
W tym momencie nie jest ważne,
czy chory chce umrzeć. Celem me-
go listu jest uświadomienie panu,
czym jest eutanazja i chcę pana
prosić, aby zaprzestano wykonywać
w pańskim szpitalu tego hanieb-
nego czynu. Proszę bardzo głęboko
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i szczerze z całego serca. Niech pan
nie zezwala już na to więcej. Z góry
dziękuję, jeśli jednak nie wysłucha
pan mojej prośby, niech Bóg panu
wybaczy. Życie jest darem od Boga.

Kamil Walczak, kl. I b

List do ordynatora szpitala,
w którym dokonuje się aborcji
i eutanazji

Drogi Panie!
Nie zna mnie pan i raczej do

poznania między nami nie dojdzie.
Przejdę od razu do celu tego listu.

Sprzeciwiam się pana okrop-
nym i haniebnym czynom! Nikt
z normalnych i religijnych ludzi,
ceniących życie, nie może patrzeć
na zbrodnie, których pan dokonuje
każdego dnia!

Chyba wie pan o czym mówię?!
Chodzi tu o tak bezlitosne i nie-
czułe zabijanie dzieci, czyli aborcję!
Jestem ciekawa, czy dobrze pan śpi
w nocy, wiedząc, że to dziecko leży
gdzieś na śmietniku martwe, a tak
miałoby rodzinę zastępczą! Albo eu-
tanazja! Nie wolno pozbawiać kogoś
życia! Trzeba o nie walczyć, choć
to jest bolesne! Niech pan wyobra-
zi sobie siebie, gdy lekarz zaleci
na panu dokonanie eutanazji! Jak
pan myśli, czy pana rodzina będzie
szczęśliwa, gdy lekarz nie pozwoli
panu walczyć! Proszę to przemyśleć
i zastanowić się nad tym, co pan
robi! Mam nadzieję, że dotrze ten
list do pana serca i zrozumie pan

swoje czyny! Aha! Mam jeszcze jed-
no pytanie! Czy liczy pan na miejsce
pośród świętych?

Z poważaniem, człowiek, który
może kiedyś znajdzie się pośród
pana pacjentów!

Agnieszka Okoń, kl. I b

List do palacza

Szanowny Panie Władysławie!
Piszę do pana list, ponieważ do-

szły mnie informacje, że pali pan
w biurze. Zapewne wie pan, że jest
to zakazane, więc nie muszę panu
tego mówić. Każdy człowiek, nawet
małe dziecko wie, że papieros szko-
dzi zdrowiu. Jak mi wiadomo pale-
nie papierosów jest pana nałogiem.
Nie czuje pan tego śmierdzącego dy-
mu u siebie w biurze, lecz kobieta
o zdrowym rozsądku (ponieważ nie
pali) może wejść do pana, a Ty Wła-
dziu? No co? Nie zauważasz jej i ona
dusi się tym dymem. Czy chcesz
mieć śmierć niewinnej kobiety na
sumieniu? Przemyśl to swoje za-
chowanie. Paląc papierosy w biurze
szkodzisz i sobie, i swoim pracow-
nikom. Paląc papierosy wydajesz na
siebie wyrok oraz stwarzasz sobie
problemy. Przestań to robić! Rzuć
palenie! Na pewno wszyscy byliby
zadowoleni, gdybyś skończył z tym
nałogiem.

Do widzenia!
Proszę się jeszcze nad tym za-

stanowić.

Justyna Olszewska, kl. I b
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List do człowieka, który chce
popełnić samobójstwo

Drogi Maćku!
Piszę do ciebie, ponieważ dowie-

działem się, co chcesz zrobić. Nie
wiem dlaczego chcesz to uczynić,
ale zastanów się dobrze. Czy aby na
pewno chcesz odebrać sobie życie,
które podarował ci Bóg. Dając Ci je,
Bóg nie chciał przecież, abyś w pew-
nymmomencie sam je sobie odebrał.
Wierzę, że masz jakiś ważny powód,
jeżeli chcesz się targnąć na własne
życie, ale nie rób tego. Spróbuj po-
szukać pomocy, na pewno znajdą się
życzliwi ludzie (może ksiądz w two-
jej parafii), którzy chętnie udzielą ci
pomocy. Podziel się z nimi swoimi
problemami, na pewno znajdziecie
wspólne rozwiązanie. Jeśli jednak
w najbliższej okolicy nie znajdziesz
nikogo, kto mógłby ci pomóc, zawsze
możesz napisać do mnie, a ja w mia-
rę swoich możliwości na pewno ci
pomogę.

Wojciech Zielke, kl. I b

List do człowieka
nadużywającego alkoholu
i nakłaniającego innych do tego

Szanowny Panie!
Mam na imię Kinga. Jestem

czternastoletnią gimnazjalistką. Ni-
gdy jeszcze nie posmakowałam al-
koholu i nie mam zamiaru robić
tego jeszcze co najmniej 4 lata,
w przeciwieństwie do pana. Czy
sprawia to panu przyjemność? Cią-
głe bycie w stanie nietrzeźwym.

Alkohol niszczy mózg, żołądek, wą-
trobę, a właściwie cały organizm.
A pana rodzina? Czy pomyślał pan
jak oni czują się, gdy ciągle przy-
chodzi do domu taki „pijak”? A co
gorsza wciąga pan w to innych! To
szczyt! Jeśli pan chce pić, to niech
nie wciąga w to innych, czasami
młodszych kolegów! A czy pomyślał
pan o Bogu? W tej chwili odwraca
się pan od Niego. Pijaństwo jest
oczywistym grzechem! A poza tym
społeczeństwo usuwa takich ludzi
na „margines”! Skończenie z nało-
giem pozwoliłoby na odbudowanie
swojego wizerunku, choć nie przyj-
dzie to tak łatwo!, poprawę zdrowia,
poprawienie stosunków w rodzinie,
a wreszcie odbudowanie życia du-
chownego. Gorąco namawiam pana
do skończenia z tym nałogiem!

Z poważaniem uczennica gimna-
zjum

Kinga Kotula, kl. I b

Z notatnika gimnazjalisty

– Skończył się I semestr.Uff. . . te
punkty! Powoli przyzwyczajam się
do nich, choć początki były fatalne!
Wywiadówka przeszła bezboleśnie.

– Dziś pierwszy dzień ferii –
sobota 27.I. Jadę do Teatru Mu-
zycznego w Gdyni na spektakl pt.
„Scrooge” wg cyklu „Opowieści wi-
gilijne” K. Dickensa. Wspaniale, to
moja lektura, a ponadto nigdy nie
byłem w Teatrze Muzycznym. Po-
staram się, aby pani dała mi bilet
obok K.
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– Pierwszy dzień po feriach. Zo-
baczyłem się z kolegami. . . i nie
tylko. To jedna radość w tym
dniu. Druga to perspektywa wy-
jazdu w środę do Multikina we
Wrzeszczu. Pobiegłem tam w li-
stopadzie na 2 może 3 min. gdy
wychodziliśmy z Opery Bałtyckiej
(„Cyrulik Sewilski” – nie podobało
mi się, ale o tym sza!). Walentynki
w kinie? Czemu nie!

– Już wiem, że znajdę się w Hi-
malajach i będą to „Granice wytrzy-
małości”. Ciekawi mnie, co będzie
tam robiła Iza Scorupco?.

– 5 marca klasy II a i II b zamiast
typowych lekcji spędziły równie po-
żytecznie czas na uczestnictwie w
warsztatach w Matemblewie. Po-
dobne zajęcia czekają jeszcze klasy
II c i II d.

– 7marca uczniowie głównie klas
drugich obejrzeli w Multikinie gło-
śno reklamowany film Filipa Bajona
pt. „Przedwiośnie”. Może skłoni to
niektórych do przeczytania powieści
Stefana Żeromskiego, bo dyskusjom
nad motywacją śmierci Cezarego
Baryki nie było końca.

– 18 maja chętni wezmą udział
w pielgrzymce do Lichenia.

Gimnazjalista

Uwiedziony przez Boga

Wielu ludzi jest uwiedzionych
przez Boga. W związku z ostatni-
mi lekcjami języka polskiego dużo
o tym myślałem. Teraz chciałbym
podzielić się moimi refleksjami.

Co to znaczy być uwiedzionym
przez Boga?

Uważam, że dochodzi do te-
go wtedy, kiedy jesteśmy urzecze-
ni pięknem całego świata. Stwórca
jest przecież w każdym człowie-
ku, w każdej roślinie, zwierzęciu,
przedmiocie. To wszystko jest Je-
go dziełem. Zwiedzając inne kraje,
poznając różne kultury, poznajemy
także geniusz naszego Ojca.

Możemy Go odnajdywać w róż-
nych pozytywnych wydarzeniach,
bo jak mówi modlitwa: „Bądź wola
Twoja, jako w Niebie tak i na Zie-
mi”. Bóg tak bardzo nas kocha, tak
bardzo pragnie naszego dobra, że
specjalnie dla nas stworzył ten pięk-
ny świat. Lecz kiedy mają miejsce
epidemie, wojny i klęski głodu, to
nie jest to niedopatrzenie Pana przy
stwarzaniu świata, ale kary spada-
jące na ludzkość i upominające ją.

Ja także czuję się uwiedziony
przez Boga. Doceniam to, że każdy
człowiek jest inny, ma inne zalety,
potrafi co innego. Widzę, że jest tyle
ciekawych możliwości pokierowania
swoim życiem. Idąc na lekcję biologii
zauważam, jak genialnie powiązane
są ze sobą różne części ciała, bę-
dąc namatematyce zastanawiam się
nad tajnikami ludzkiej inteligencji,
na wychowaniu fizycznym podzi-
wiam siłę ludzkich mięśni. Przeży-
wam także wiele pięknych chwil,
dla których warto żyć. Jestem bar-
dzo wdzięczny Bogu za to, co dla
mnie zrobił i podziwiam jego wielki
geniusz.

Maciej Kucharski
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JEROZOLIMA

Według Księgi Rodzaju, miejsco-
wość Jerozolimaw czasie spotkania
Abrahama z Melchizedekiem nazy-
wała się Szalem, co znaczy „pokój”
(por. Rdz 14,18). Nazwa Szalem
ulegnie zmianie po wydarzeniu, ja-
kim była ofiara Izaaka. Wiemy na
podstawie Księgi Kronik, że sławna
góra Moria nie była niczym innym
jak jerozolimską skałą (por. 2 Krn
3,1).

Po doświadczeniu Bożej Opatrz-
ności, która w miejsce Izaaka
„podsunęła” baranka ofiarnego,
Abraham nazwał miejsce ofiary
„Bóg-jireh”, to znaczy „Bóg wi-
dzi”. Ta nowa nazwa, dołączona
do poprzedniej, dała wyrażenie
„Jerou-Szalaim”, co można prze-
tłumaczyć jako „Bóg zatroszczy się
o pokój”, albo też „Opatrzność Bo-
ga pokoju”.

Prawdopodobnie w tym samym
miejscu patriarcha Jakub we śnie
ujrzał drabinę opartą na skale, tak
drogiej jego ojcu Izaakowi i dziad-
kowi Abrahamowi. Miejsce to sta-
nie się później miejscem spotkania
Boga i ludzi, miejscem wybranym
przez Boga dla ustanowienia domu
pośród swego ludu, w całym tego
słowa znaczeniu, miejscem modli-
twy wznoszonej do Boga i jej wy-
słuchiwania (por. Rdz 28,10 –19).

Trzeba będzie zaczekać do pa-
nowania Dawida, aż skała ofiar
dostanie się w ręce ludu Izraela.
Ten dostojny władca ustanowi tu

swoją stolicę i natychmiast każe
ustawić Arkę Przymierza, która od
dawna przebywała na wygnaniu
w Kiriat-Jearim. Po uroczystych
ceremoniach ustawiono ją pod na-
miotem. Później Dawid postanowił
wznieść dom Boga. Pałac odpowia-
dający Jego królewskiej godności.
Jego syn Salomon będzie miał za-
szczyt być wykonawcą tego planu.
Wzniesie on świątynię w miejscu
ofiary Izaaka. Miasto Dawida stało
się w ten sposób miastem Boga.
Polityczna stolica królestwa Izra-
ela stała się od tej pory świętym
miastem judaizmu.

Odtąd pielgrzymki do Jerozoli-
my będą zajmowały coraz ważniej-
sze miejsce w życiu Żydów, zarówno
mieszkających w Ziemi Świętej, jak
też w diasporze. „Wstąpienie” do
świątyni z okazji trzech wielkich
świąt (Wielkanoc, Zielone Świątki
i Święto Namiotów) staje się sym-
bolem życia na tej ziemi, długim
wstępowaniem do mieszkania Bo-
ga. Uczestnictwo w pielgrzymce do
Jerozolimy oznacza przypominanie
sobie człowieka o własnym losie,
o tym, że jesteśmy na ziemi prze-
chodniami, a naszym powołaniem
jest niebo.

Jerozolima w swej historii prze-
żywała chwile chwały i chwile
nieszczęścia. Do najwspanialszych
okresów można zaliczyć panowanie
króla Ezechiasza, jednego z niewie-
lu władców, którzy potrafili słuchać
słów proroków, w tym wypadku
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słów proroka Izajasza. Za jego świa-
tłych rządów Jerozolima rozwija się
i rozrasta, a przede wszystkim uni-
ka zburzenia w 701 roku.

Wojska asyryjskie znajdują się
u bram i oblegają miasto. Ezechiasz
bardziej ufa proroctwu Izajasza niż
radom swoich najbliższych, dla-
tego stawiając opór wrogowi, ku
swej wielkiej radości, zmusza go
do pośpiesznej ucieczki, tak jak to
zapowiedział prorok.

Godziny grozy przyjdą na Jero-
zolimę w 587 roku, za panowania
Sedecjasza. Tym razem król nie
usłucha proroka Bożego, którym
był wtedy Jeremiasz, i doprowadzi
święte miasto do upadku. Wojska
babilońskie po zajęciu Jerozolimy
dokonają jej grabieży, spalą miasto,
burząc mury i rujnując świątynię.

Jednak Jerozolima pozostanie
zakotwiczona w sercu Izraela. Mia-
sto Boga nie może przestać istnieć.
W 538 roku, dzięki królowi perskie-
mu Cyrusowi, Jerozolima zostanie
odbudowana. Ten wspaniały dowód
wierności Boga uczyni z Jerozoli-
my symbol miasta Bożego, symbol
Królestwa Niebieskiego.

Gdy w Grocie Betlejemskiej Je-
zus przychodzi na świat, Herod pa-
nuje już od dwudziestu dziewięciu
lat. Pod jego rządami Jerozolima
stała się jednym z najpiękniejszych
miast Bliskiego Wschodu, ze swy-
mi pałacami, torem wyścigów kon-
nych, teatrem, bogatą dzielnicą po-
łożoną Na górze Syjon, a zwłaszcza
świątynią tak wspaniale odnowioną
i rozbudowaną. Miasto liczy ponad

sto tysięcy mieszkańców, liczbę tę
w czasie wielkich pielgrzymek trze-
ba pomnożyć przez dziesięć.

Jezus, jak każdy praktykujący
Żyd, przychodzi do Jerozolimy na
święta. Od wydarzenia w świątyni,
gdy miał dwanaście lat, stwierdza,
że to jest jego dom, że jest tu
u siebie, a więc że Jerozolima,
miasto Boga, jest Jego miastem.
I rzeczywiście, wypowie tutaj wiele
ważnych słów, będzie leczył cho-
rych, a przede wszystkim przeżyje
tutaj swoją mękę, ukrzyżowanie
i zmartwychwstanie.

Zstąpienie Ducha Świętego
w dniu Zielonych Świątek uczy-
ni z Jerozolimy kolebkę Kościoła.
Pierwsza wspólnota chrześcijańska
została założona w Jerozolimie,
która w sposób naturalny stała się
Kościołem-Matką.

To w Jerozlimie Jezus oddał
życie z miłości do ludzi, to rów-
nież w Jerozolimie pierwszy mę-
czennik Kościoła, Szczepan, oddał
życie z miłości do Jezusa Chry-
stusa. W Jerozolimie zostało więc
zawarte Nowe Przymierze.

Bardziej niż kiedykolwiek miej-
sce to stało się centrum całej histo-
rii zbawienia i w rezultacie przed-
miotem wszystkich konfliktów.

Czy zburzona siedemnaście ra-
zy i osiemnaście razy odbudowana,
Jerozolima nie jest symbolem mi-
łości, która trwa i której nikt nie
może unicestwić?

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania

28



DLA DZIECI

Drogie dzieci, za poprawne rozwiązanie krzyżowki z lutego nagrodę, którą
ufundował Sklep Spożywczy Jurkowska-Kaczmarek s.c. z Trąbek Wielkich,
wylosowała Jagoda Kantak. Kolejne nagrody czekają na szczęśliwców.

Zapraszamy do rozwiązania świątecznej krzyżówki. Litery oznaczone liczbami
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.

Tak jak w zeszłym miesiącu, 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 22 kwietnia).

Poziomo: 1A – do spełnienia; 1G – księga liturgiczna; 3C – przyjmujesz ją w
czasie Mszy św.; 5A – pierwszy człowiek; 5H – grzech; 7A – Babel; 7G – plon,
zbiór; 9A – starożytny zabytek; 9G – powszedni; 11B – Dobra Nowina;
Pionowo: A1 – dar trzech króli; B9 – zbudował arkę; C1 – Najświętszy;
F2 – Święty; I1 – Mesjasz; J9 – pierwsza niewiasta; K1 – uświęcająca,
uczynkowa;

#
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INTENCJE MSZY ŚW. Kwiecień 2001

1. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Willego i Stanisławę
Salewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 830

Dziękczynna w 83. rocznicę
urodzin Balbiny Wlizło,
godz. 1100

Za śp. Izabelę i Leona
Karpińskich, godz. 1800

2. Za śp. Franciszkę i Hugona
Zielke oraz za zmarłych z tej
rodziny
Za śp. Minę i Pawła Wenzel
oraz za zmarłych z tej rodziny

3. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów

4. Za śp. Henryka Żeligowskiego
5. Za śp. Piotra Cieszyńskiego

(2. rocznica śmierci)
6. Pierwszy piątek miesiąca,

przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Stanisława
– p. Preussa

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej,
z róży bł. Jolanty – p. Kisickiej

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

Za śp. Jadwigę Garczyńską,
godz. 830

Za śp. Józefę, Antoniego,
Stanisława, Jana, Stanisławę
z rodziny Papisów i Madejów,
godz. 1100

Za śp. Bogdana Ołenczyna
(2. rocznica śmierci), godz. 1800

9. Za śp. Franciszka Wykę
(15. rocznica śmierci),
godz. 830

Za zmarłych z rodziny
Zulewskich i Hurnowiczów,
godz. 1800

10. Za śp. Annę Sokołowską,
godz. 830

Za śp. Władysława Rusina oraz
za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

11. Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 900

Za śp. Weronikę Szatyniak,
godz. 1800

12. Wielki Czwartek, o powołania
kapłańskie i zakonne, z róży
św. Kingi – p. Wiebe

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13. Wielki Piątek

14. Wigilia Paschalna, za parafian

15. Dziękczynna w 70. rocznicę
urodzin Zygmunta Szarmacha,
godz. 830

Dziękczynna w 90. rocznicę
urodzin Anny Tkaczyk,
godz. 1100

Za śp. Stanisława i Leonarda
Tarczyńskich oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 1800

16. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 700

Za śp. Kazimierza Ogórka,
godz. 830

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Michała Nowaka i
Ewy Preuss, z intencji babci,
godz. 1100

Za śp. Romana Binkowskiego,
godz. 1800

17. Za śp. Metę Cymermann
(5. rocznica śmierci)

18. Za śp. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz za zmarłych
z tej rodziny

19. Za śp. Sylwestra Reimusa

20. Za śp. Zygmunta Jaszczyka

21. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

22. Za śp. Waldemara Paulsa
(15. rocznica śmierci) oraz
za zmarłych z tej rodziny,
godz. 700

Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 830

Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Ireny
i Janusza Jakubowskich,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

23. Za śp. Małgorzatę Rogall
(1. rocznica śmierci) oraz za
śp. Zygmunta Kankowskiego
(10. rocznica śmierci)

24. Za śp. Pelagię Bławat
25. Dziękczynna w 15-lecie

sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptachów

26. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Katarzyny Surmy
(Czerniewo)

27. Za śp. Jana i Bertę Stefanów
28. Za śp. Władysława Knittera
29. Dziękczynna w 1. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców oraz
za śp. Józefa Tkaczyka (19.
rocznica śmierci), godz. 700

Dziękczynna w 80. rocznicę
urodzin Stanisławy Szostek,
godz. 830

Za śp. Zofię Dyksa (15. rocznica
śmierci), godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

30. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Ireny
i Zygmunta Kielasów, z intencji
synów

31



ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
4 kwietnia: pierwszą rocznicę chrztu obchodzą: Mateusz Maciej Krauze,
Rafał Daniel Milewski, Filip Drożyński, Karolina Monika Jaromin,
Wiktoria Ewa Antkowiak, Martyna Pisarek, Patryk Dominik Szulc, Jakub
Pelowski

Rocznice sakramentu małżeństwa
18 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Hanny i Jana Kulwikowskich
19 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów
19 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Marioli i Krzysztofa Bugów
23 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Agnieszki i Tomasza Mazurów
23 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Rafała Gdańców
24 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Magdaleny i Łukasza Luksenburgów
27 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Alicji i Tomasza Jasińskich
29 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Wojciecha Słupeckich
29 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Renaty i Roberta Dereweckich
30 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Ireny i Zygmunta Kielasów

Odeszli do wieczności
15 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Erny Hennig
21 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Stanisławy Radelskiej
25 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Rogall

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


