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Pomnij,
o Najświętsza
Panno Maryjo,
że nigdy nie
słyszano, abyś
opuściła tego,
kto się do Ciebie
ucieka, Twej
pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę
prosi. Tą ufnością
ożywiony, do
Ciebie, o Panno
nad pannami
i Matko, biegnę,
do Ciebie
przychodzę,
przed Tobą jako
grzesznik
płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić
słowami moimi,
ale usłysz je
łaskawie
i wysłuchaj.
Amen.



WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA
powstała w parafii

Gdyw czerwcu 2000 r., w 40-lecie
kapłaństwa przybył na modlitwę
dziękczynną ks. Kanonik Wojciech
WładysławMatys, obecny proboszcz
parafii Miłosierdzia Bożego w Piec-
kach Migowie, budowniczy kościoła
Bożego Ciała w Gdańsku More-
nie i zarazem wieloletni proboszcz
tej parafii, w rozmowie na pleba-
nii mówił mi o neokatechumena-
cie, do którego należy już 10 lat.
Zainteresowała mnie ta wspólnota
i wyraziłem wolę założenia takiej
wspólnoty w Trąbkach Wielkich.
Zaprosiłem księdza kanonika Maty-
sa na poniedziałek odpustowy we
wrześniu i ponownie prosiłem o po-
moc w założeniu wspólnoty neo-
katechumenalnej przy naszej pa-
rafii. W grudniu 2000 r. przybyli
katechiści z księdzem wikariuszem
z parafii bł. Urszuli Ledóchowskiej
w Gdańsku Chełmie i omówiliśmy
w zarysach przygotowania do za-
łożenia wspólnoty. Powtórnie spo-
tkałem się z nimi w styczniu tego
roku i otrzymałem zaproszenie do
udziału w konwinencji neokatechu-
menalnej dla diecezji północnych
w dniu 27 stycznia br. w Gdyni u oj-
ców jezuitów. Uczestniczyli w niej
kapłani i katechiści z kilku diecezji.
Wówczas otrzymałem zapewnienie,
że do naszej parafii przybędzie gru-
pa katechistów z prezbiterem dla
założenia wspólnoty, jeżeli znajdą
się chętni wierni.

W niedzielę 18 lutego gościliśmy
katechistów, którzy na wszystkich
Mszach św. dawali krótkie świa-
dectwo, a poprzez plakaty, obrazki
i ogłoszenia z ambony, parafianie zo-
stali zaproszeni do udziału w kate-
chezach przygotowawczych do dro-
gi neokatechumenalnej. Katechiści
w liczbie 7osób, z ks. Kanonikiem
Wojciechem Matysem, wygłosili 15
katechez podczas Wielkiego Postu.

Po wysłuchaniu 15 katechez,
ich uczestnicy zostali zaproszeni na
konwiwencję założycielską w dniach
od 30 marca do 1 kwietnia do
ośrodka w Orlu koło Sobieszewa. Ja
również brałem w niej udział. 32
uczestników konwiwencji wyraziło
wolę wstąpienia do wspólnoty neo-
katechumenalnej i tak rozpoczęła
się nasza „droga” neokatechume-
nalna w parafii.

Co ona oznacza?
Nawiązuje do formy katechume-

natu w pierwotnym Kościele. Kate-
chumeni, to kandydaci do chrztu.
Przygotowywali się niekiedy kil-
ka lat, odbywali w Wielkim Poście
egzaminy (skrutnia). Mogli uczest-
niczyć w Liturgii Słowa Mszy św.
i po niej musieli opuścić świątynię.
Podczas Wigilii Paschalnej w Wielką
Sobotę przystępowali do Sakramen-
tu Chrztu świętego. Przez tydzień
nosili białe szaty (stąd II Niedziela
Wielkanocna nazywa się „białą”).
Przechowywali je potem do końca
życia, jako znak trwania w łasce
uświęcającej.
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Chrzest jest wszczepieniem
w Zmartwychwstałego Chrystu-
sa. Neokatechumeni to członko-
wie wspólnoty, którzy chcą na no-
wo przeżyć prawdę o wszczepieniu
w Chrystusa Zmartwychwstałego,
żyć łaskami wynikającymi z tego
daru i być świadkami Zmartwych-
wstałego Pana. Spotkania poświę-
cone są zgłębianiu Pisma Święte-
go, wspólnej modlitwie, Eucharystii
i dawaniu świadectwa.

W tygodniu neokatechumeni raz
spotykają się, by przeżyć modlitwę
w oparciu o Pismo Święte (uwzględ-
niają dzieje zbawienia, pisma proro-
ków, listy Apostołów i Ewangelie).

Drugie spotkanie poświęcone
jest Eucharystii.

Szczególnie wymowne są spotka-
nia pokutne, gdy wszyscy uczestni-
cy, również prezbiterzy, korzysta-
ją z Sakramentu Pojednania. Spo-
wiedź odbywa się w postawie stoją-
cej, na rozgrzeszenie penitent klęka
na dwa kolana, a kapłan udziela-
jący rozgrzeszenia nakłada ręce na
jego głowę, po czym go podnosi,
na znak podniesienia się z upadku
w grzechy.

Bardzo uroczystą oprawę ma li-
turgia Mszy św., którą przygotowują
wyznaczeni losem uczestnicy wspól-
noty. Eucharystię przyjmujemy pod
dwiema postaciami, a chleb do Eu-
charystii przygotowują sami człon-
kowie wspólnoty. Każda wspólno-
ta neokatechumenalna winna mieć
swojego prezbitera, czyli kapłana,
który sprawuje liturgię. Odpowie-
dzialność za wspólnotę spoczywa na
przewodniczącym, wybranym więk-
szością głosów w głosowaniu taj-
nym. Członkowie wspólnoty są uro-
czyście przyjęci na specjalnej kon-
wiwencji i odtąd rozpoczyna się ich
„droga” neokatechumenalna, która
zawiera kilka etapów.

Ci, którzy przeszli już niektóre
z nich podejmują rolę katechistów,
aby przez głoszenie katechez in-
nych przygotowywać do wstąpienia
na „drogę”. Istniejemy od 1 kwiet-
nia. Wydaje mi się, że jest to forma
duszpasterstwa nowej ewangeliza-
cji, do której wielokrotnie zachęca
papież Jan Paweł II.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2001

3 maja: Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski

Ap 11,19a; 12,1.3 – 6a.l0ab
Kol 1,12 –16
J 19,25 –27

Słowo Boże z pierwszego czytania
wprowadziła nas w samo centrum

Apokalipsy i w samo serce dzisiaj
obchodzonej uroczystości.

Wiemy, że wielki znak się uka-
zał na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu. Niewiastą tą jest Maryja,
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ta, którą chcemy dzisiaj w sposób
szczególny uczcić jako Matkę i Kró-
lową Polski.

Oddajemy Jej cześć z radością
i padając do Jej stóp odnawiamy
w sercu śluby króla Jana Kazi-
mierza: „Obieram Ciebie dzisiaj za
moją Patronkę, za Królowę mojego
narodu”.

Zgromadzeni wokół Niej czu-
jemy się jednym ludem, wielkim
duchem i wiarą, ludem wolnym, pa-
trzącym na jasnogórską ikonę jako
na symbol, który wycisnął piętno
na narodowej, kulturalnej i reli-
gijnej tożsamości naszego narodu
i który stanowi streszczenie historii
naszego kraju.

Ona, jak dobra Matka, wzięła
nas za rękę i przez wieki pro-
wadziła do Chrystusa, umacniając
nas w wierze w naszego Zbawiciela
i Pana, który uwolnił spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa
swego umiłowanego Syna i uzdolnił
do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości (Kol 1,13.12). Jej to
zawdzięczamy, że nasza wiara była
mocna także w mrocznych i trud-
nych chwilach, które przeżywał nasz
kraj, ponieważ to Ona była rękojmią
naszej wierności.

Jednego możemy być pewni: sce-
na z Kalwarii, symbolizująca w Ma-
ryi i Janie nas wszystkich stojących
pod krzyżem, powtórzyła się rów-
nież dla nas.Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następ-
nie rzekł do ucznia: „Oto Matka
twoja”.

Jesteśmy pełni pokoju i radości,
ponieważ Ta, która jest Matką Je-
zusa, teraz jest także naszą Matką.
Nam, tak jak Janowi, dał Ją Jezus.
My zaś przyjmujemy Ją jako naj-
droższą nam Osobę i wprowadzamy
w najintymniejszą sferę naszego ży-
cia duchowego.

Jak kochające dzieci prośmy na-
szą dobrą Matkę, by uformowała
w nas obraz swego Syna, Jezusa,
aby pomagała nam wsłuchiwać się
w Jego Słowa i żyć nimi, aby nauczy-
ła nas mieć takie same uczucia jak
On i dokonywać wyborów zgodnych
z Jego wolą.

Tak więc wysławiając Maryję
jako Królową Polski, zwłaszcza dzi-
siaj, traktujemy Ją jako Matkę,
która nas uczy. Jako Królowa jest
potężna i może wszystko, jako Mat-
ka kocha nas i nigdy nie pozostawi
nas samych. Nie ma nadziei pew-
niejszej od tej.

(G.S.)

6 maja: IV niedziela
Wielkanocy

Dz 13,14.43 –52
Ap 7,9.14b –17
J 10,27 –30

Niedziela ta nazywana jest niedzielą
Dobrego Pasterza. W śpiewie przed
Ewangelią brzmią słowa Chrystu-
sa: „Ja jestem dobrym pasterzem”.
Ewangelia uwidacznia Jego relacje
z owcami. Jezus przedstawia się
jako dobry pasterz obiecany przez
Boga w Księdze Ezechiela w roz-
dziale trzydziestym czwartym. On
zna i miłuje owce, woła je po imie-
niu, dla Niego nie są one tylko
numerem. Pasie je, broni, daje im
życie (nie odbiera go, jak robią to
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zwykle pasterze i przywódcy naro-
dów), szuka zagubionej i odnosi ją
na ramionach do owczarni, groma-
dzi rozproszone i przewiązuje ich
rany. On rzeczywiście nie przyszedł,
„aby Mu służono, lecz aby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu”
(Mt 20,28) .

Współczesny człowiek z gnie-
wem odrzuca ideę, że mógłby być
uważany za część „stada”, ale nie
zdając sobie z tego sprawy w pełni
przyjmuje tę rolę, pozwalając sobą
manipulować przez pseudopasterzy
i guru o niejasnej proweniencji,
narzucających mu ich interesujące
wybory. Inni kreują modele dobro-
bytu i postępu, ideały i cele, ludzie
zaś potulnie idą za nimi, ogłusze-
ni zgiełkiem reklam, bojąc się, iż
w przeciwnym razie będą uważa-
ni za ludzi nie nadążających za
duchem czasu.

Chrystus proponuje nam, aby-
śmy z Nim doświadczyli wyzwole-
nia. Musimy odnowić w nas radosną
przynależność do dobrego Pasterza,
pewność, że On nas zna i miłuje.
Jezus daje nam dzisiaj znak po-
zwalający upewnić się, czy jesteśmy
z Jego owczarni: „Moje owce, mówi,
słuchają mego głosu”. Czy chętnie
wsłuchujemy się w słowa Chrystusa,
czy rozpoznajemy je pośród tysię-
cy fałszywych bądź dwuznacznych
przesłań i wezwań świata?

Dzisiaj jest też dobra okazja, że-
by zastanowić się nad zadaniem
duszpasterskim wielkich sanktu-
ariów maryjnych. W swoim liście
z okazji siedemsetlecia sanktuarium

w Loreto papież pisze, iż sanktu-
aria są uprzywilejowanymi miejsca-
mi ewangelizacji i poleca, aby pro-
wadzono tam „odpowiednie duszpa-
sterstwo, otwarte na wielkie wyzwa-
nia świata i na znaki czasów”. Są
to miejsca, w których dobry Pasterz
często czeka na zagubione owieczki,
by przyprowadzić je do owczarni
i karmić swoim słowem życia.

(R.C.)

13 maja: Matki Bożej
Fatimskiej

Troje małych pasterzy: Hiacynta,
Franciszek i Łucja, którzy 13 maja
1917 roku w Cova da Iria niedale-
ko Fatimy spotkali „Piękną Panią”
uosabiają wszystkich ludzi czystego
serca, którzy widzą Boga. Matka
Pana ukazała się im wielokrot-
nie, przekazując przesłanie, które
trudno było im zrozumieć, a które
wpłynęło nawet na historię naszej
planety i całej ludzkości. Podobnie
jak w Lourdes, Maryja wzywa świat
do nawrócenia, pokuty i modlitwy.

Apel ten rozbrzmiewa także dzi-
siaj pośród roztargnionych męż-
czyzn i kobiet, zainteresowanych je-
dynie posiadaniem, przyjemnością,
głupstwami.

W Fatimie Maryja podsunęła
również sposób na wyrwanie się
z koszmaru wojny: „Módlcie się
bardzo! Ofiarujcie się za grzeszni-
ków! Wiele dusz idzie na wieczne
zatracenie, bo nikt się za nie nie
ofiarowuje, nie modli! Stale od-
mawiajcie różaniec, żeby wyprosić
zakończenie wojny”.

Dziewica pokazała, iż niebezpie-
czeństwo ateizmu, pociągającego za
sobą upadek wartości moralnych,
wciąż jest aktualne i pociągające
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w naszych materialistycznych spo-
łeczeństwach, do których Maryja
nieustannie kieruje wezwanie do
nawrócenia.

I choć Łucja zamknęła się w ciszy
karmelu, to Franciszek i Hiacynta
„tak dosłownie wzięli sobie do serca
przesłanie Pięknej Pani, pisze Ma-
ria Winowska, że wkrótce miłość
strawiła ich, jak małe pochodnie
ogarnięte płomieniami”.

(G.R.)

13 maja: V niedziela
Wielkanocy

Dz 14,21 –27
Ap 21,1 – 5a
J 13,31 –33a.34 –35

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi
nam o nowym przykazaniu miłości,
według którego mamy się tak mi-
łować, jak On nas umiłował. Jest
ono nowe nie tylko ze względu na
podmiot (już nie tylko sąsiad, rodak,
ale każdy człowiek, także wróg), ale
również, a może przede wszystkim
dlatego, że nie jest to wyłącznie
przykazanie i prawo, lecz także dar,
łaska. Jezus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie stworzył no-
wy wymiar miłości Boga i bliźnie-
go. Po zesłaniu Ducha Świętego
i w chrzcie zdolność ta została nam
wlana, podarowana wraz z Boską
cnotą miłości: „Miłość Boża rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany”
(Rz 5,5).

Dlaczego więc mamy miłować
bliźniego, a nawet nieprzyjaciela?
Nie tylko dlatego, że Bóg go kocha
i nawet nie dlatego, iż nakazuje nam
go kochać, lecz przede wszystkim

dlatego, że dając nam swego Ducha
wlał w nasze serca swoją własną mi-
łość do nich. „Nikomu nie bądźcie
nic dłużni poza wzajemną miłością”
(Rz 13,8). Mamy więc dług miłości
wobec braci, oni zaś mają prawo
do naszej miłości, ponieważ Bóg dał
nam swoją miłość, abyśmy dzielili
się nią z nimi. Nie możemy zatrzy-
mać jej dla siebie lub tylko dla tych,
którzy się nam podobają; każdy brat
ma prawo domagać się jej części.

Aby nasza miłość była ewan-
geliczna, musi angażować nas na
trzech poziomach: serca, ust i rąk.
Przede wszystkim miłość musi być
„bez obłudy”, szczera, dlatego jej
źródłem musi być serce; nie wystar-
czy być życzliwym dla brata, trzeba
go miłować (Rz 12,9 – 10). Po dru-
gie szczera miłość unika „wszelkiej
mowy szkodliwej”, poniżającej, ra-
niącej lub wprowadzającej niezgodę.
Stara się za to, by była ona dobra,
służąca wspólnemu zbudowaniu (Ef
4,29 –30). Po trzecie miłość mu-
si być przełożona na czyny: „Nie
miłujmy słowem i językiem, ale czy-
nem i prawdą” (1 J 3,18).

Oto sposób uczestnictwa w „no-
wej ewangelizacji”, otwarty bez róż-
nicy na wszystkich: „Po tym wszy-
scy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie mi-
łowali”. Tymi słowami kończy się
dzisiejsza Ewangelia.

Jeżeli miłość chrześcijańska po-
lega na przełożeniu na czynymiłości
otrzymanej w darze od Boga, to Ma-
ryja jest tego najdoskonalszym wzo-
rem, ponieważ dała całemu światu
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w Osobie swego Syna miłość otrzy-
maną od Boga.

(R.C.)

20 maja: VI niedziela
Wielkanocy

Dz 15,1 – 2.22 –29
Ap 21,10 –14.22 –23
J 14,23 –29

Tydzień ten rozpoczyna bezpośred-
nie przygotowanie do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Czytania
kierują naszą uwagę naOsobę i dzie-
ło Ducha Świętego. W pierwszym
czytaniu widzimy Ducha Święte-
go, jak prowadzi Kościół, posługując
się apostołami: „Postanowiliśmy bo-
wiem, Duch Święty i my. . .”

Przede wszystkim jednak Ewan-
gelia daje nam okazję do głębszej
refleksji. Jezus przedstawia świa-
tu Ducha Świętego jako Paraklita,
czyli Pocieszyciela. Mówi się często
o Duchu Świętym jako źródle praw-
dy i mocy, jako o „mocy z wysoka”.
Człowiek jednak, by żyć, potrzebuje
nie tylko światła i siły, lecz także po-
ciechy. Jego serce jest niespokojne;
on sam czuje się samotny i za-
grożony we wszechświecie o wiele
większym od niego. Kto będzie jego
pocieszycielem? „Ja i tylko Ja je-
stem twym pocieszycielem”, mówi
Pan (Iz 5 1,12).

To Boże pocieszenie stało się
człowiekiem w Jezusie Chrystu-
sie, który przeszedł dobrze czyniąc
wszystkim i mówiąc: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28). Jezus za-
nim opuścił świat, obiecał uczniom

„innego Pocieszyciela”, który bę-
dzie z nimi zawsze i wszędzie.
Jest nim Duch Święty. On pocie-
sza nas od wewnątrz. Jest „słodkim
gościem duszy” oraz „doskonałym
pocieszycielem”. Pociesza nas, przy-
pominając nam, iż jesteśmy dziećmi
Bożymi, i ucząc nas zwracać się do
Boga Abba, Ojcze!

Jest jednak pewna tajemnica,
którą trzeba posiąść, by rzeczywi-
ście otrzymać pociechę Paraklita
i stać się ze swej strony małymi
„paraklitami”, pocieszycielami bra-
ci. „Bóg nas pociesza w każdym na-
szym utrapieniu, byśmy sami mogli
pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek
udręce, pociechą, której – doznaje-
my od Boga” (2 Kor 1,4). „Tylko gdy
się pociesza, jest się pocieszonym”
(św. Franciszek).

Maryja jest sławiona w Lita-
nii Loretańskiej jako Pocieszycielka
Strapionych. Do Niej możemy się
zwracać, aby otrzymać łaskę bycia
pocieszycielami i umieć pocieszać.

(R.C.)

24 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie

Dz 1,1 – 11
Ef 1,17 –23
Łk 24,46 –53)

W Ewangelii Łukasza, towarzyszą-
cej nam w obecnym roku litur-
gicznym, wniebowstąpienie tak jest
opisane: „Rozstał się z nimi i zo-
stał uniesiony do nieba”. Jezus nie
wchodzi do jakiegoś miejsca zwa-
nego niebem, lecz do nowego wy-
miaru, gdzie bezużyteczne są nasze
pojęcia wyżej, niżej, przed, po. Pój-
ście do nieba oznacza przebywanie
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z Bogiem, zasiadanie po prawicy
Ojca. Niebo w sensie duchowym
nie istnieje, ale się formuje, zaczy-
na istnieć z chwilą wniebowstąpie-
nia Chrystusa, w momencie, gdy
pierwszy z nowej ludzkości wstę-
puje do Ojca, żeby przygotować
nam miejsce. Niebem w prawdzi-
wym znaczeniu jest ciało Chrystusa
zmartwychwstałego, z którym połą-
czą się wszyscy zbawieni, aby być
z Nim jednością, by być jednego
Ducha. Św. Paweł pragnął wyzwolić
się z ciała, żeby „być z Chrystu-
sem” (Flp 1,23). Tym było dla niego
niebo.

O czym świadczy dzisiejsza uro-
czystość? Przede wszystkim o tym,
iż Jezus wstąpił do Ojca, że zasiada
po prawicy Boga; ale także o tym, że
jest z nami „aż do skończenia świa-
ta” i nie pozostawi nas sierotami.
„On nie opuścił niebios, gdy stam-
tąd przyszedł do nas; nie opuścił
też i nas, kiedy znowu wstąpił do
niebios” (św. Augustyn). Przypomi-
na nam, że wróci na końcu czasów,
tak samo jak apostołowie widzieli
Go wstępującego do nieba.

We wszystkich Ewangeliach opis
wniebowstąpienia Chrystusa połą-
czony jest z wielkim nakazem mi-
sjonarskim, by iść na cały świat
i głosić Ewangelię lub jak mó-
wi dzisiejsza Ewangelia głosić „na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom”. Wraz z tym
poleceniem, Jezus obiecuje również
Ducha Świętego, „moc z wysoka”,
aby apostołowie potrafili wypełnić
to zadanie.

Pośród tych, którzy widzieli Go
rozstającego się z nimi, była rów-
nież Jego Matka. Od tej chwili serce

Maryi było tam, gdzie Jej skarb, czy-
li w niebie. Ona przypomina nam,
że musimy „żyć pośród spraw tego
świata, zawsze mając na uwadze do-
bra wieczne”., Jeśliście więc razem
z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadając po
prawicy Boga” (Kol 3,1).

(R.C.)

31 maja: Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny

So 3,14 –18
Rz 12,9 – 16
Łk 1,39 –56

Łukasz, jako miejsce odwiedzin Elż-
biety przez Maryję, wskazuje gene-
ralnie na góry i na pewne miasto
w pokoleniu Judy. Tradycja identyfi-
kuje tomiejsce z AinKarem („źródło
winnicy”), pięknym przedmieściem
dzisiejszej Jerozolimy, gdzie obec-
nie wznosi się pośród zieleni i ci-
szy franciszkańska bazylika. Tam
wciąż słychać pozdrowienie i błogo-
sławieństwo Elżbiety skierowane do
Maryi. Słychać echo pieśni Maryi,
Magnificat, hymnu „ubogich Pana”,
którzy całą swą ufność pokładają
w Bogu zbawicielu i wyzwolicielu.

Jakaż mnogość tematów do po-
ruszenia w tym dniu.

Czynna miłość Dziewicy do swo-
jej ciężarnej krewnej Elżbiety; ukry-
ta obecność Jezusa w łonie Maryi;
czysta wiara Dziewicy wobec słowa
Bożego; nadzieja Maryi na nowy
świat, w którym ubodzy i spra-
wiedliwi zostaną wywyższeni przez
Pana; pewność, iż ostatnie słowo
w historii nie będzie należało do
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mających władzę, używających ży-
cia, do pysznych.

Módlmy się do Maryi słowa-
mi greckiego hymnu: „Witaj, która
nam rodzisz Rodziciela życia; Witaj,
niwo dająca obfitość zmiłowań; Wi-

taj, bo duszom przystań spokojną
sposobisz!”

(G.R.)

Oprac.
ks. E. Szymański

BĘDZIEMY BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ W CZERNIEWIE
trwają intensywne przygotowania

W czasie tegorocznej kolędy
w Czerniewie zapytałem państwa
Marię i Gerarda Zulewskich, czy
ofiarowaliby działkę na swojej ziemi
pod budowę kaplicy. Wskazałem na
teren, gdzie stoi zniszczony dom
ich rodziców. Moi rozmówcy nie
wyrazili sprzeciwu. Powiedzieli, że
„Panu Bogu się nie żałuje”. Po kolę-
dzie w parafii podjechałem do nich
dla upewnienia się, czy nadal są
chętni ofiarować ziemię pod budo-
wę „kościoła”. Wówczas nie tylko
potwierdzili zgodę, ale wskazali na
lepsze miejsce, gdzie ongiś był dom,
w którym mieszkała rodzina Bruno-
na Zulewskiego (obecnie mieszkają
w Niemczech). Działka ta znajduje
się w centrumwioski na rozwidleniu
dróg do Skarszew i do Czerniewa.

W dniu 29 stycznia podjąłem
pielgrzymkę do Częstochowy. . .

Zaraz podjąłem starania o no-
tarialny przepis tej działki o po-
wierzchni 28 arów.

W uroczystość św. Józefa,
19 marca został spisany akt no-
tarialny w Pruszczu Gdańskim.
Państwo Zulewscy przekazali pa-
rafii jako darowiznę 28 arów ziemi

z przeznaczeniem pod zabudowę
sakralną. Na tę działkę zostanie
założona osobna księga wieczysta
w naszej parafii.

Leszek Wrona, uprawniony geo-
deta, wykonał już mapę geodezyjną
dla celów budowlanych. W urzę-
dzie gminy został złożony wniosek
o określenie warunków zabudowy.
Projekt budowlany wykonuje archi-
tekt Andrzej Błaszko w pracowni ar-
chitektonicznej w Gdańsku Wrzesz-
czu. W tej pracowni powstał też
projekt kościoła Miłosierdzia Boże-
go w Gdańsku Wrzeszczu. Projekt
koncepcyjny będzie gotowy do 7 ma-
ja. Kościół w Czerniewie będzie też
pod wezwaniem Miłosierdzia Bo-
żego. Jest to kult nowego wieku
i nowego tysiąclecia. Proszę para-
fian o modlitwę i życzliwe wspiera-
nie tego przedsięwzięcia na większą
chwałę Wszechmogącego Boga i ku
pożytkowi duchowemu wiernych.

Kto Bogu buduje mieszkanie na
ziemi, znajdzie przygotowane w nie-
bie dla siebie wieczne mieszkanie.

ks. E. Szymański
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DOKUMENTY II SYNODU PLENARNEGO

W tysiącletniej historii Kościoła
w Polsce, odbyły się tylko 2 synody
plenarne – pierwszy w 1936 r., a drugi
w latach 1991 –1999.

Jakie cele postawił sobie ostatni
synod?
� wypracowanie nowych form dusz-
pasterskich na nowe tysiąclecie,
� pobudzenie wiernych świeckich do
aktywnego udziału w życiu Kościo-
ła, w życiu publicznym, w życiu
politycznym,
� pobudzenie wiernych do odpowie-
dzialności za Kościół i za dzieło
ewangelizacji.

Prace Synodu

II Synod Plenarny uroczyście
otworzył papież Jan Paweł II podczas
pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r.

Prace trwały prawie 7 lat, spe-
cjalne komisje opracowały wstępne
projekty, nad którymi debatowały
ruchy religijne, seminaria duchow-
ne, zgromadzenia zakonne i około 6,5
tysiąca kół synodalnych w parafiach
całej Polski. W efekcie tych prac po-
wstało 14 dokumentów synodalnych,
potwierdzonych przez Stolicę Apo-
stolską, a uroczysta ich prezentacja
odbyła się w dniu 27 lutego 2001 r.
w Sekretariacie Episkopatu Polski.

Opracowano między innymi do-
kumenty na temat:
� stanowiska Kościoła wobec partii
politycznych,
� roli mediów katolickich i szkół
w życiu Kościoła i narodu,
� katolickiej nauki o małżeństwie
i rodzinie,

� roli świeckich w życiu publicznym
i funkcjonowaniu parafii,
� kwestii moralnych dotyczących
wielu dziedzin współczesnego ży-
cia.

I tu wyjaśniono, że np. piractwo fono-
graficzne jest grzechem, że katolicki
pracodawca nie powinien zatrudniać
pracowników bez świadczeń socjal-
nych. Kapłani niemogą pełnić funkcji
publicznych i nie można w liturgii
posługiwać się muzyką nagraną na
taśmie czy płytach kompaktowych.
Synod proponuje wydawanie ogól-
nopolskiego dziennika katolickiego
i strony internetowej poświęconej
liturgii.

Nauka o rodzinie

Trzeba przeciwdziałać kryzyso-
wi dotykającemu rodzinę, na który
ma wpływ bezrobocie, brak polityki
prorodzinnej, ataki w mediach na
trwałość rodziny. Proponuje się ro-
dzinie raczej pomyślność materialną
niż radość wynikającą z rodzicielstwa
i wychowania potomstwa. Potomstwo
przedstawia się jako zagrożenie. Stąd
tak silna propaganda dotycząca anty-
koncepcji i aborcji. Kościół dotąd za
mało akcentował, że ograniczanie po-
tomstwa dla wygody, bez poważnych
przyczyn jest grzechem. Synod zaleca
uroczyste obchody rodzinnych jubi-
leuszy, a nawet proponuje specjalne
błogosławieństwo Kościoła w akcie
zaręczyn.
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Aktywność katolików świeckich

Świeccy katolicy za mało są ak-
tywni w życiu parafialnym. Przyczy-
ną jest albo postawa duszpasterza,
który o wszystkim chce decydować
i nie dopuszcza świeckich do współ-
pracy, albo postawa świeckich, którzy
są bierni i nie chcą włączyć się w od-
powiedzialność za parafię, w której
żyją. Właściwa forma funkcjonowa-
nia parafii, to wspólnota wspólnot
skoncentrowanych wokół duszpaste-
rza, przy czym świeccy powinni
przejąć odpowiedzialność za spra-
wy ekonomiczne w funkcjonowaniu
parafii. Każdy katolik świecki przej-
muje odpowiedzialność za Kościół
i ma zadanie dawania świadectwa
wiary w rodzinie, środowisku pracy,
w życiu kulturalnym, gospodarczym
i politycznym. Inaczej mówiąc, ma
wszystkie dziedziny życia wypełnić
wartościami chrześcijańskimi, któ-
rym Europa i nasza Ojczyzna za-
wdzięczają swoją tożsamość. Rodzice
chrześcijańscy mają prawo posyłać
dzieci do takich szkół, które będą
szanować ich przekonania religijne
i wyznawany system wartości.

Kościół a życie polityczne

Kościół jest społecznością ponad-
partyjną. Nie identyfikuje się z żadną
partią polityczną. Żadna też partia
nie może sobie rościć prawa do repre-
zentowania Kościoła. Synod wyraź-
nie stanowi, aby nie wykorzystywa-
no ambon do agitacji politycznych,
a jedynie do moralnej oceny politycz-
nej rzeczywistości. Kapłani nie mo-
gą, jak już wspomniano, piastować
publicznych funkcji, w tym: posel-
skich, senatorskich, samorządowych

itp. Środki przekazu mylnie postrze-
gają, że Kościół jest nietolerancyjny
i miesza się do polityki, podczas gdy
dokonuje on moralnej oceny poli-
tycznych wyborów swoich wiernych.
Nierzadko media proponują nawet
nieposłuszeństwo katolików wobec
swoich duszpasterzy.

Do udziału w życiu politycznym
powołani są wszyscy katolicy. Wie-
rzący nie mogą się uchylać od odpo-
wiedzialności za dokonywane wybory
i za kształt państwa.

Ubóstwo

Synod wzywa do „pracy nad
pracą”, czyli przeciwdziałania na-
rastaniu bezrobocia, prowadzącego
do zubożeniu coraz większej gru-
py Polaków. Coraz więcej ubogich
żyje w poczuciu doznanej krzyw-
dy przez tych, którzy doprowadzili
do biedy, a dziś są pracodawcami.
Chrześcijanie nie mogą być obojętni
na obszary nędzy. Nie mogą bowiem
przyjmować „chleba Pańskiego”, nie
dzieląc się chlebem powszednim. Sy-
nod zwraca się do rządzących, by nie
dopuszczali do zbytniego zróżnico-
wania dochodów. Jako metodę walki
z bezrobociem proponuje „podział
pracy” i skrócenie godzin pracy.

Korupcja

Ze smutkiem stwierdza się, że
mimo wezwania papieża jak i apelu
biskupów lekceważone jest święto-
wanie niedzieli i nie ma ono w kato-
lickiej Polsce prawnego zabezpiecze-
nia. Z moralnego punktu widzenia,
za grzech, który winien być przed-
miotem rachunku sumienia i zostać
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wyznawany w sakramencie pokuty,
należy uważać, korupcję, domaganie
się łapówki, przywłaszczanie własno-
ści przedsiębiorstwa, przestępstwa
podatkowe, fałszowanie rachunków,
czeków, marnotrawstwo i zła praca,
zmuszanie do pracy w urągających
godności warunkach, przynależność
do organizacji mafijnych, wykorzy-
stywanie bezrobotnych do pracy bez
zabezpieczenia socjalnego, naduży-
wanie subwencji i świadczeń socjal-
nych, piractwo fonograficzne.

Synod zwraca też uwagę, że sys-
tem finansowania Kościoła wymaga
zreformowania. Wierni zaś powinni
wiedzieć, na co są przeznaczane ich
ofiary składane na tacę! Zaleca, aby
każda diecezja i parafia organizo-
wała ośrodki poradnictwa prawnego,
charytatywnego. Proponuje tworze-
nie parafialnych kas oszczędnościo-
wo-pożyczkowych.

Postawy religijne
w codziennym życiu

Synod wiele miejsca poświęca po-
stawom religijnym, urządzaniu uro-
czystości religijnych oraz ich ce-
lebrowaniu z większym pożytkiem
dla wiernych. Krytykuje nadmierne
przywiązanie do strojów, prezentów,
muzyki, dekoracji, fotografowania,
urządzania wystawnych przyjęć pod-
czas ślubów, chrztów i pierwszych
Komunii świętych. Uczestnicy litur-
gii zachowują się nieraz jak niemi
widzowie, gdzie najważniejsze staje
się fotografowanie i filmowanie uro-
czystości, a nie czynny i pobożny
udział w sprawowanej liturgii.

Synod ustala, że sakrament bierz-
mowania będzie udzielany uczniom

w trzeciej klasie gimnazjalnej. Prze-
strzega przed zabobonnym lękiem
w przyjęciu sakramentu namaszcze-
nia, niesłusznie nazywanym kiedyś
„ostatnim namaszczeniem”. Można
ten sakrament przyjmować wielo-
krotnie – przy każdej chorobie, przed
operacją, w czasie Misji św.

Imieniny są okazją do podzięko-
wania Bogu za dar wiary otrzymany
w sakramencie chrztu i polecenia
się opiece patrona. Przy zawieraniu
zaręczyn można korzystać z obrzędu
błogosławieństwa Kościoła. Nie brak
też wskazówek odnośnie obchodów
rocznicy ślubu, czy pogrzebu. Synod
wiele miejsca poświęca omówieniu
sakramentu Eucharystii.

Trzeba pogłębić znajomość ge-
stów i symboli eucharystycznych.
Powinna się tym zająć specjalna
komisja liturgiczna. Odstęp między
Mszami św. nie może być krótszy
niż pół godziny. Musi też być propor-
cja między Liturgią Słowa i Litur-
gią Ofiary. Synod potwierdza obyczaj
podawania Komunii św. „do ust”
w postaci klęczącej lub stojącej. Nie
wyklucza innych form przyjmowania
Komunii św. z zachowaniem należnej
czci dla Eucharystii. Ważne miejsce
w liturgii ma muzyka organowa.
Zakazuje odtwarzania pieśni z płyt
i z magnetofonów. Synod pozytywnie
ustosunkował się do święceń stałych
diakonów, którzy mogą wzbogacić
posłannictwo Kościoła.

Pobożność Maryjna

Jeden z dokumentów synodu
jest poświęcony kultowi Matki Bo-
żej. Charakterystycznym elementem
wiary w Ojczyźnie jest pobożność
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Maryjna. Synod zaleca pielęgnowa-
nie i rozwijanie wszystkich form
tej pobożności, przy czym niezwykle
istotne jest, by Maryja prowadziła
nas do Chrystusa, ale nie przesłania-
ła Chrystusa. Celem odnowy życia
religijnego – nowej ewangelizacji –
jest świętość. Świętość jako dar i za-

danie. Za wzór winni być stawiani ci
święci, którzy osiągnęli chwałę nieba
w zwykłym codziennym życiu całko-
wicie ukierunkowanym ku wiernemu
przestrzeganiu nauki Ewangelii.

ks. E. Szymański

KSIĄDZ JÓZEF WDOWIAK
pierwszy proboszcz parafii sobowidzkiej

Ksiądz Radca Józef Wdowiak uro-
dził się 19 marca 1902 roku. Święce-
nia kapłańskie przyjął w dniu 3maja
1936 r. w Pińsku. Rządcą para-
fii ustanowiony był od 20 sierpnia
1946 r. W formie oficjalnego proto-
kołu nastąpiło to w dniu 21 sierpnia
1948 r.

Znałem bardzo dobrze sobowidz-
kiego duszpasterza już od mojego
pobytu w Seminarium Duchownym
w Gdańsku Oliwie. Był bardzo ofiar-
ny dla kleryków. Z wszystkich kapła-
nów, których prosiliśmy o wsparcie
kleryckich inicjatyw, ks. Józef był naj-
hojniejszy. Przybywał do Seminarium
z wykładami o szkodliwości palenia
papierosów (to była jego szczegól-
na forma duszpasterzowania) i wielu
kleryków zachęcał do złożenia przy-
rzeczenia, aby do końca życia nie
palić papierosów. Wśród nich i ja się
znalazłem.

Jego ulubionym zajęciem było ko-
lekcjonowanie znaczków, które w te-
stamencie napisanym w dniu 6 grud-
nia 1972 r. zapisał Seminarium Du-
chownemu na utrzymanie kleryków.
Starsi sobowidzcy parafianie znają
też jego zamiłowanie do zegarów,

których miał bogatą kolekcję i umiał
je naprawiać. Należał też do miłośni-
ków koników, zwanych „kucykami”.

Ks. Radca pozostał mi w pa-
mięci jako kapłan bardzo życzliwy
do innych kapłanów, do kleryków
i swoich wiernych. Był człowiekiem
skromnym i pokornym, czego wyra-
zem było korzystanie z mojej posłu-
gi w przystępowaniu do spowiedzi
świętej, a przecież ja byłem wówczas
młodym wikariuszem. Z okazji od-
pustu, spowiedzi wielkopostnej czy
imienin, zawsze okazywał niezwy-
kłą gościnność przybyłym kapłanom.
Kochał pracę kapłańską, co potwier-
dzał przez umiłowanie konfesjonału,
pobożne sprawowanie Najświętszej
Ofiary i solidne przygotowanie ka-
zań.

Żył w szczerej przyjaźni z ks.
Prałatem Feliksem Głowienką – pro-
boszczem w Trąbkach Wielkich. Tę
przyjaźń wyraził w długim przemó-
wieniu nad trumną zmarłego ks.
Prałata w dniu 31 marca 1979 r.

Jego kapłaństwo przepojone było
cierpieniem, tak cielesnym – często
przebywał na leczeniu szpitalnym
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i sanatoryjnym, jak i duchowym –
doznanym od najbliższych, nierzadko
współpracowników. Znosił wszystko
z niezwykle głęboką wiarą i modlił
się za tych, którzy go ranili. Te trud-
ności życia kapłańskiego znane były
pasterzowi diecezji ks. biskupowi Ed-
mundowi Nowickiemu, który jakże
głębokie słowa uznania dla ks. Józefa
skierował w odręcznym liście z okazji
jubileuszu 25-lecia jego kapłaństwa.

Tragiczne było zakończenie ży-
cia sędziwego kapłana, który w dniu
9 stycznia 1982 r. w godzinach wie-
czornych zginął w płomieniach pod-
czas pożaru plebanii.

Myślę, że coraz mniej mamy tak
ofiarnych, doświadczonych cierpie-
niem, a zarazem kochających swoją
owczarnię pasterzy.

ks. E. Szymański

Rządcy sobowidzkiej parafii

1. 1946 –1973 Ks. Proboszcz Radca Józef Wdowiak
2. 1973 –1974 Ks. Proboszcz Jerzy Famuła
3. 1974 –1979 Ks. Proboszcz Bogdan Napierała
4. 1979 –1991 Ks. Proboszcz Tadeusz Markiewicz
5. Od 1991 Ks. Proboszcz Marian Krzywda

Wikariusze sobowidzkiej parafii

1. 1960 –1967 Ks. Stanisław Przytarski
2. 1967 –1970 Ks. Stefan Stankiewicz
3. 1970 –1971 Ks. Stanisław Płatek
4. 1971 –1972 Ks. Romuald Jancen
5. 1972 –1973 Ks. Bogdan Kupka

ALKOHOL I NARKOTYKI GROŻĄ NASZYM DZIECIOM

W dniu 27 marca tego roku wśród
uczniów gimnazjum została przepro-
wadzona anonimowa ankieta, która
dotyczyła ich kontaktu z alkoho-
lem i narkotykami. W sondzie wzię-
ło udział 198 gimnazjalistów (111
dziewcząt i 87 chłopców). Wypowie-
dzi były szczere. Podaję niektóre
wyniki ankiety, aby zapoznali się
z nimi rodzice, pracownicy sklepów
spożywczych i osoby zainteresowane
wychowaniem młodzieży.

Alkohol piło 186 uczniów (prawie
94%), w tym 101 dziewcząt i 85
chłopców. Niektórzy zetknęli się z al-
koholem po raz pierwszy już w wieku
5 lat, a średnio, w wieku 11 lat.

Szampan piło 171 uczniów, piwo –
152, wódkę – 83, wino – 76, inne
(drinki, bimber, itp.) – 28 uczniów.

Z własnej inicjatywy po alkohol się-
gnęło 123 uczniów, a za namową
(tatusia, kolegów) – 52 uczniów.
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Ze starszymi pije 54 uczniów (tyle
samo z rodziną), 31 uczniów pije
z rodzicami!

69 uczniów kupuje alkohol w swojej
miejscowości, inni namawiają kogoś
do kupna lub kupują alkohol w innej
miejscowości (Trąbkach Wielkich).

Upiło się 56 uczniów, w tym 20
dziewcząt, 28 uczniów upiło się raz,
a 27 upija się częściej.

150 uczniów pije okazjonalnie, 17 –
raz w miesiącu, 5 – około 10 razy
w miesiącu.

70 uczniów twierdzi, że ich rodzice
wiedzą o piciu, 97 uczniów boi się
reakcji rodziców.

Ci sami uczniowie gimnazjum wy-
powiedzieli się również na temat
narkotyków.

Kontakt z narkotykami miało 15
uczniów, w tym 8 dziewcząt i 7
chłopców, po raz pierwszy w wieku
12,5 lat (średnio). Zetknęli się z nimi
na dyskotece, w szkole, i jej pobliżu,
w domu.

61 uczniów wie, gdzie można kupić
narkotyki.

50 uczniów zna osoby rozprowadza-
jące narkotyki.

91 uczniów zna osoby zażywające
narkotyki.

Uczniowie znają narkotyki – w sumie
około 170 uczniów.

Nie przeprowadzono jeszcze ankiety
na temat palenia papierosów.

Powyższa pobieżna statystyka jest
przerażająco smutna, zwłaszcza
w kontekście domagania się przez
niektórych rodziców dopuszczenia
alkoholu na uroczystości I Komunii
św. Rodzice podają swoim dzieciom
alkohol na powitanie Nowego Ro-
ku i przy innych okazjach. Drodzy
rodzice, czymożecie wobec tego prze-
rażającego zjawiska spać spokojnie?
Czy wasze dziecko nie oskarży was
kiedyś, że właśnie wy podaliście mu
pierwszy kieliszek? Czy „kieszonko-
we”, które otrzymują wasze „pocie-
chy” nie jest wydawane na alkohol
i papierosy? Skoro 94% ankieto-
wanych piło alkohol, to z dużym
prawdopodobieństwem wśród nich
jest i twoje dziecko! Miesiąc maj,
związany z wycieczkami, dyskoteka-
mi i wyjazdami, stwarza szczególne
niebezpieczeństwo alkoholowe i nar-
kotykowe. Bądźmy czujni teraz, bo
jutro może być za późno!

ks. E. Szymański

KU OBRONIE RZECZPOSPOLITEJ

W związku z przypadającą rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji 3Maja
w obecnym numerze „Kany”, za-
mieszczę oryginalny tekst pream-
buły (uroczysty wstęp) Konstytucji

uchwalonej w czasie trwania Sej-
mu Wielkiego (1788 – 1792). Aże-
by ułatwić czytanie współczesnemu
odbiorcy, zrezygnuję z oryginalne-
go słownictwa i pisowni. Myślę,
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że piękna polszczyzna, jaką po-
sługiwali się autorzy, warta jest
publikacji w naszym piśmie.

Uznając, iż los Nas wszystkich
od ugruntowania i wydoskonale-
nia Konstytucji narodowej jedynie
zawisł, długim doświadczeniem po-
znawszy zadawnione Rządu Nasze-
go wady, a chcąc korzystać z pory,
w jakiej się Europa znajduje, i z tej
dogodnej chwili, która Nas samych
sobie wróciła, wolni od hańbią-
cych obcej przemocy nakazów, ce-
niąc drożej nad życie, nad szczęście
osobiste, egzystencję polityczną, nie-
podległość zewnętrzną, i wolność
wewnętrzną Narodu, którego los
w ręce Nasze jest powierzony, oraz
na błogosławieństwo, na wdzięcz-
ność wewnętrzną Narodu, którego
los w ręce Nasze jest przeszkodą,
które w nas namiętności sprawo-
wać mogą, dla dobra powszechne-
go, dla ugruntowania wolności, dla
ocalenia Ojczyzny Naszej, i jej gra-
nic z największą stałością ducha
niniejszą Konstytucję uchwalamy,
i tą całkowicie za świętą, za nie-
wzruszoną deklarujemy, dopókiby
Naród w czasie Prawem przypisa-
ny wyraźną wolą swoją nie uznał
potrzeby odmienienia w niej jakie-
goś Artykułu.

Chciałbym zwrócić uwagę, pre-
ambuła napisana jest jednym zda-
niem.

Odnośnie religii panującej Kon-
stytucja stanowiła:

Religią Narodową Panującą,
jest i będzie Wiara Święta Rzym-
ska Katolicka, ze wszystkimi jej

Prawami. . . Wiara Święta, przyka-
zuje Nam kochać bliźnich Naszych;
Przeto wszystkim ludziom jakie-
gokolwiek bądź wyznania, pokój
w Wierze i opiekę Rządową winni-
śmy”.

Rozdział V Konstytucji zaty-
tułowany „Rząd, czyli oznaczenia
Władz Publicznych” wyraźnie na-
wiązuje do filozoficznych zasad
oświecenia, zwłaszcza trójpodzia-
łu władzy, który po raz pierw-
szy zaproponował francuski filozof
Karol Monteskiusz (Charles Louis
Montesquieu 1689 –1755) w dzie-
le „Duch Praw”. Wszelka Władza
w społeczności ludzkiej początek
swój bierze z woli Narodu. Aby więc
całość Państwa, wolność obywatel-
ska, i porządek społeczny w rów-
nej wadze na zawsze zostały, trzy
Władze Rządu Narodu Polskiego
składać powinny, i z woli prawa
niniejszego na zawsze składać bę-
dą; to jest: Władza Prawodawcza
w Stanach Zgromadzonych, Wła-
dza Najwyższa Wykonawcza w Kró-
lu i Straży, i Władza Sądownicza
w Jurysdykcjach na ten koniec
ustanowionych.

Jak widzimy, język naszych
przodków różni się znacznie od
tego, którym się obecnie posłu-
gujemy. Dla wyjaśnienia podziału
władzy, który ustanowiła Konsty-
tucja, przedstawię schemat obra-
zujący trójpodział rządów Rzeczpo-
spolitej z 3 V 1791 roku.

Mariusz Paradecki

16



17



PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Decyzją Metropolity Gdańskiego
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Go-
cłowskiego oraz Konferencji Dusz-
pasterskiej Kapłanów Diecezjalnych
i Zakonnych Archidiecezji Gdań-
skiej pracujących w duszpaster-
stwie, z dniem 22 kwietnia 2001 r.
rozpoczęła się peregrynacja obra-
zu Chrystusa Miłosiernego w Ar-
chidiecezji Gdańskiej. W niedzielę
wielkanocną został podany z ambon
naszych kościołów komunikat do-
tyczący ustanowienia Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego przy nowym
kościele parafialnym księży zmar-
twychwstańcówwGdańskuWrzesz-
czu przy ul. Gomółki. Znajdujący się
tam obraz Miłosierdzia Bożego po-
błogosławił i poświęcił Ojciec Święty
Jan Paweł II w drodze przejazdu
z lotniska w Rębiechowie do Oliwy
w dniu 5 czerwca 1999 r. Księża
zmartwychwstańcy od szeregu lat
są krzewicielami kultu Miłosierdzia
Bożego w naszej Archidiecezji.

Natomiast w II niedzielę Wiel-
kanocną, 22 kwietnia w godzinie
miłosierdzia (o 15.00) ks. Arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski odprawił
Mszę św. W Bazylice Mariackiej
w Gdańsku, którą zainaugurował
peregrynację obrazu Chrystusa Mi-
łosiernego w parafiach Archidie-
cezji. Każda parafia gościć będzie
obraz Chrystusa Miłosiernego cały
tydzień, od piątku do piątku. W tym
czasie będą odbywać się w tych pa-
rafiach Misje św. lub rekolekcje.

Peregrynacja odbędzie się naj-
pierw w parafiach dekanatu Gdańsk
Śródmieście, do 8 września, potem
w dekanacie Gdańsk Dolne Mia-
sto, do 20 października, następnie
w dekanacie Pruszcz Gdański, do
15 grudnia. W naszym dekanacie
Wyżyny Gdańskie początek pere-
grynacji zaplanowany jest w maju
przyszłego roku i potrwa 10 tygo-
dni, bo w skład dekanatu wchodzi
10 parafii.

Warto zaznaczyć, że do rozwoju
kultu Miłosierdzia Bożego znacz-
nie przyczynił się papież Jan Pa-
weł II. On to ustanowił II niedzielę
wielkanocną Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. W II Niedzielę Wielkanoc-
ną w 2000 r. dokonał kanonizacji
siostry Faustyny, której Pan Jezus
objawił swoje Miłosierdzie i polecił
rozszerzać to nabożeństwo w całym
Kościele. Jakże się nie radować, że
nasze rodziny już zawierzyły się
Bożemu Miłosierdziu podczas kolę-
dy w Roku Wielkiego Jubileuszu,
a Jego Obraz znajduje się nie tyl-
ko w naszym kościele, ale prawie
w każdej rodzinie.

Z woli Chrystusa, godzina 15.00,
czyli godzina Jego śmierci na krzy-
żu, jest GodzinąMiłosierdzia. Każdy
kto może, niech w tym czasie odmó-
wi koronkę do Miłosierdzia Bożego
w celu uproszenia szczególnych łask
dla siebie i biednych grzeszników.

ks. E. Szymański
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EMAUS

Problem lokalizacji miasteczka
Emaus nie został do dziś rozstrzy-
gnięty. Trzy miejscowości mogły
bowiem być miejscem spotkania
zmartwychwstałego Chrystusa ze
sławnymi pielgrzymami. Ewange-
lia według świętego Łukasza, która
relacjonuje to spotkanie, umieszcza
Emaus w odległości sześćdziesięciu
stadiów, to znaczy jedenastu kilo-
metrów od Jerozolimy.

Położenie miejscowości al-Qu-
beibeh odpowiada tej odległości,
jednak do XV wieku nie zwracała
ona uwagi. Nikt więc nie widzi
w niej dawnego Emaus, co w wy-
padku wahania daje jej znacznie
mniejszą szansę. Należy przypusz-
czać, że pierwsi chrześcijanie mieli
uzasadniony powód, aby dane wy-
darzenie usytuować w takim, a nie
w innym miejscu, chociaż dzisiaj
nie znamy przyczyny ich wyboru.

Drugie ewentualne miejsce to
Abu Ghosz. Wydaje się ono bardziej
prawdopodobne z dwu powodów.
Po pierwsze dlatego, że leży w po-
bliżu źródła świeżej wody, które
było eksploatowane już w czasach
rzymskich, a więc za życia Jezu-
sa, a wiadomo, że w tym czasie
osady i domy budowano w pobliżu
źródeł i studni. Po drugie dlatego,
gdyż krzyżowcy zbudowali tu ko-
ściół, a jest oczywiste, że kościoły
budowano w miejscach otoczonych
kultem, aby przyciągnąć pielgrzy-
mów. Jednak wyprawy krzyżowe

odbywały się dopiero w XI –XIII
wieku.

Trzecie miejsce, obecnie wio-
ska nosząca nazwę Amwas ma tę
olbrzymią przewagę, że od pierw-
szych wieków uważano ją za bi-
blijne Emaus. Święty Hieronim,
podobnie jak Orygenes, byli zwo-
lennikami tej tezy. Znając biblijną
wiedzę obu tych erudytów, którzy
mieszkali w Ziemi Świętej, moż-
na ich opinię traktować bardzo
poważnie.

Wykopaliska archeologiczne
w Amwas wydają się potwierdzać
znaczenie tego miejsca w oczach
chrześcijan pierwszychwieków.Od-
naleziono tu pozostałości dużej,
trójnawowej bazyliki z IV wieku.
Zburzona w VI wieku, podczas po-
wstania Samarytan, została odbu-
dowana przez krzyżowców. Oprócz
tej budowli są tu również ru-
iny bazyliki bizantyńskiej, znacznie
mniejszych rozmiarów, lecz której
baptysterium w kształcie krzyża
jest jak najbardziej godne uwagi.

Jedynym elementem zakłócają-
cym tę identyfikację jest odległość
Amwas od Jerozolimy: dwadzieścia
trzy kilometry.

Tak czy inaczej, spotkanie
w drodze do Emaus jest wielkim
wydarzeniem pierwszych godzin
Kościoła. Dwaj pielgrzymi symboli-
zują tych wszystkich, którzy pokła-
dali nadzieję w Jezusie z Nazaretu
i którzy po Jego ukrzyżowaniu by-
li całkowicie zagubieni. „A myśmy
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się spodziewali, że On właśnie miał
wyzwolić Izraela. Tak, a po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak
się to stało” (Łk 24,21).

Wracają więc do siebie, goto-
wi kontynuować dawne życie, jak
gdyby nic się nie stało. Tymcza-
sem zjawia się Jezus. Zanim daje
się poznać, wyjaśnia im Pisma, ko-
mentując wszystko, co Go dotyczyło
w Prawie, u Proroków i w Psal-
mach. W ten sposób umacnia ich
wiarę ukazując im, że wszystkie
ostatnie wydarzenia były zapisane
w planie Bożym, a więc że nie mają
do czynienia z klęską lub ze złym
losem. Następnie daje się poznać po
łamaniu chleba i znika im z oczu.

Analizując ten tekst punkt po
punkcie, dostrzegamy w nim li-
turgię wieczerzy paschalnej, która
znalazła swoje odbicie w liturgii
eucharystycznej.

Najpierw widzimy moment
skruchy: pielgrzymi opowiadają Je-
zusowi, „jak arcykapłani i nasi
przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali” (Łk 24,20). Jest
to nawiązanie do „gorzkich ziół”
z wieczerzy paschalnej (Wj 11,8),
których spożywanie ma przypo-
minać uczestnikom gorzki smak
grzechu i niewoli. Kontynuacją te-
go żalu jest akt pokutny podczas
obrzędów wstępnych liturgii eu-
charystycznej.

Potem następuje czytanie Pism
i ich wyjaśnianie. „I zaczynając od
Mojżesza poprzez wszystkich pro-
roków wykładał im, co we wszyst-
kich Pismach odnosiło się do Nie-
go” (Łk 24,27). To rozważanie,

które zajmuje centralne miejsce
w liturgii wieczerzy paschalnej, jest
bezwzględnie konieczne do zrozu-
mienia woli Boga. Także miejsce
Pism jest bardzo ważne w całej
liturgii sakramentalnej, a tym bar-
dziej w liturgii eucharystycznej.

Wreszcie łamanie chleba. Jest
to znak błogosławieństwa udziela-
nego całej ludzkości, znak miłości
Boga, który dzień po dniu karmi
swój lud na pustyni, znak ciała
Chrystusa wydanego dla zbawienia
świata.

Pozostaje jeszcze „rozesłanie”.
Zwróceni ku przyszłości, pielgrzy-
mi wracają do Jerozolimy, aby
uprzedzić swoich towarzyszy. Wie-
czerza paschalna kończy się śpie-
wem „za rok w Jerozolimie”, zaś
Eucharystia rozesłaniem „idźcie
w pokoju Chrystusa”.

Nie jest wykluczone, że opo-
wiadanie ewangeliczne zostało uło-
żone zgodnie z liturgiczną nicią
przewodnią wieczerzy paschalnej,
a być może, zgodnie z przebiegiem
pierwszych Eucharystii rodzącego
się Kościoła.

Emaus jest przeto czymś więcej
niż spotkaniem dwu pielgrzymów
z Jezusem zmartwychwstałym. To
jedna z podstaw życia Kościoła,
ważny moment objawienia, w któ-
rym Mesjasz daje się rozpoznać nie
po twarzy, ranach lub głosie, lecz za
pośrednictwem znaku swej miłości
do ludzi.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, za poprawne rozwiązanie krzyżowki z marca (WIELKI
POST) nagrodę, którą ufundował Sklep Spożywczy Sieci „34” spółka
cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich, wylosował
Mateusz Bugaj. Kolejne nagrody czekają na szczęśliwców.

Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.

Tak jak w poprzednich miesiącach, 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 20 maja).

1

2

3

4

5

6

1. „Gorzkie . . .”.

2. Kieruje diecezją.

3. Nakrycie domu.

4. Strój zakonnika.
5. Dziesięć Przykazań Bożych.

6. „Na tapczanie siedzi . . .”.

#
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WNIEBOWSTĄPIENIE

A obok krzyża stały: Matka, Ma-
ria i Maria Magdalena. Jezus, gdy
ujrzał Matkę i obok niej ucznia, któ-
rego miłował rzekł: „Niewiasto oto
syn Twój”; „Oto Matka twoja”.

Jeszcze przez czterdzieści dni Je-
zus ukazywał się Apostołom – „Do-
tknijcie się Mnie i przekonajcie: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie,
że Ja mam”. Aby bardziej uwierzy-
li zasiadł razem z nimi do stołu
spożywając wspólnie pokarm.

Jezus ukazał się uczniom, któ-
rzy będąc w drodze do wsi Emaus,
rozmawiali ze sobą o tym, co się wy-
darzyło. W pewnym momencie Jezus
przybliżył się do nich i szli razem,
lecz oczy ich były niejako na uwięzi:

„O nierozumni jak nieskore są wasze
serca do wierzenia”. Wówczas prosili
Go, aby pozostał, „gdyż ma się ku
wieczorowi”. Wszedł więc zasiadając
razem z nimi do stołu; wziął chleb
i odmówił błogosławieństwo łamiąc
i podając im. Wtedy to oczy im się
otworzyły i poznali Go. . . Czy serce
nie pałało w nas?”

Po rozmowie z nimi Pan Jezus
„podniósłszy ręce błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się
z nimi i został uniesiony do nieba”
(Łk 24, 50 – 51). Oni zaś oddali Mu
pokłon wracając radośnie do świąty-
ni, aby wielbić Boga.

Halina Kanka

INTENCJE MSZY ŚW. Maj 2001

1. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
(4. rocznica śmierci)

2. O zdrowie i błogosławieństwo
dla Marii i Gerarda Zulewskich

3. Za śp. Juliannę i Gabrielę
Abram, godz. 700

Za śp. Kazimierza, Matyldę,

Wiktora Orlikowskich i za
zmarłych z tej rodziny oraz za
śp. Hertę Streich, godz. 830

O powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Anieli
Salawy – p. Szostek, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

#

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

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

5. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Urszuli Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej

6. W intencji przyjmujących świę-
cenia diakonatu w Seminarium
Duchownym w Gdańsku Oliwie,
godz. 700

O łaskę doczekania się
upragnionego potomstwa za
wstawiennictwem Matki Bożej
Trąbkowskiej, z intencji rodziny
Kolbergów, godz. 830

W intencji dzieci przystępu-
jących do I Komunii Świętej,
godz. 1000

W intencji Anny i Jana
Jaworskich, godz. 1800

7. W intencji p. Jaszczyk i za
śp. Zygmunta Jaszczyka

8. O zdrowie i błogosławieństwo
dla solenizanta Stanisława
Gostomskiego oraz o zdanie
egzaminu maturalnego przez
Magdalenę Gostomską

9. Za śp. Marię i Stanisława
Wilków oraz za zmarłych z tej
rodziny

10. Za śp. Elżbietę Laga
11. Za śp. Stanisława Kromera
12. Za śp. Łucję Selka
13. Za śp. Helenę Śródkowską

i Urszulę Salewską, godz. 700

Za śp. Józefa Szostka, godz. 830

Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 1100

Za śp. Stefanię Grulkowską
(1. rocznica śmierci), godz. 1800

14. Za śp. Tadeusza Bartosa
(11. rocznica śmierci)

15. Za śp. Zofię Gołębiowską
16. Za śp. Zenona Szwocha

(6. rocznica śmierci)
17. Za zmarłych z rodziny Kelpinów

i Kiedrowskich
18. Za śp. Alfonsa Zulewskiego i za

zmarłych z rodziny Blokus
19. W pewnej intencji,

p. Sienkiewicz
20. Za śp. Antoniego Brembor

oraz o zdrowie dla Gertrudy
Brembor, godz. 700

Za śp. Henryka Dąbrowskiego,
godz. 830

W intencji p. Król, godz. 1100

Za śp. Zygmunta Dmochewicz
i Helenę Szymczyk, godz. 1800

21. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

22. Za śp. Romana Niedźwiedzia
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
24. Dziękczynna w 18-lecie urodzin

Dariusza Dończyka
25. Za śp. Władysława Dą-

browskiego (10. rocznica
śmierci)

26. Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek

27. Za śp. Władysławę i Metę
Cymermann, godz. 700

Za śp. Genowefę i Halinę
Kozaków, godz. 830

Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 1100

Za śp. Pelagię Bławat, godz. 1800

28. Za śp. Stanisława i Leonarda
Tarczyńskich oraz za
śp. Franciszkę i Adama
Ziemianów
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29. O błogosławieństwo i zdrowie
dla Anny Burdówny, z intencji
p. Trofimowicz

30. Za śp. Norę Nowak

31. Czwartek przed pierwszym
piątkiem miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne, z róży
bł. Michała Kozala – p. Kusaj

ROCZNICE

Dar nowego życia
W dniu 7 maja 2000 r. przez Sakrament Chrztu Świętego wszczepieni
w Chrystusa i przyjęci do wspólnoty Kościoła zostali:
Weronika Danuta Kowalewska
Kamila Natalia Misior

„Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy Królestwo
Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego»” (Łk 18,16 –17).

„Wszechmogący wieczny Boże, ty posłałeś na świat swojego Syna, aby
oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego
z ciemności przeniósł do prawdziwego Królestwa Twojej światłości;
pokornie Cię prosimy, abyś te dzieci uczynił swoją świątynią i mieszkaniem
Ducha Świętego” (obrzędy chrzcielne).

Odeszli do Pana
W maju 2000 r. spośród naszych parafian Pan powołał do wieczności:
15 maja: Stefanię Grulkowską (85 lat)
17 maja: Hildegardę Flisikowską (64 lata)

„Bracia. Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy oczekujemy
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształca nasze ciało poniżone
na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także
wszystko co jest, sobie podporządkować” (Flp 3,20 –21).

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


