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Poprzez
tę kanonizację
pragnę dziś
przekazać
orędzie
Miłosierdzia
nowemu tysiącleciu.
Przekazuję je
wszystkim ludziom,
aby uczyli się
coraz pełniej
poznawać
prawdziwe
oblicze Boga
i prawdziwe oblicze
człowieka.

Jan Paweł II

Znaki na nowe tysiąclecie – św. Faustyna



ŚWIĘTA FAUSTYNA
ASPOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dnia 25 sierpnia 1905 r. przy-
chodzi na świat w Głogowcu koło
Łodzi Helena Kowalska, ochrzczona
dwa dni po urodzeniu w parafii św.
Kazimierza w Świnicach Warckich.
W 1925 r. wstępuje do Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Warszawie. Po nowicjacie przyjmu-
je imię zakonne Maria Faustyna od
Najświętszego Sakramentu.

W latach 1931 – 1938 Pan Je-
zus w ponad osiemdziesięciu objawie-
niach przekazuje siostrze Fausytnie
swoje orędzie.

Niewątpliwie wielki wpływ na ła-
skę powołania zakonnego mieli jej ro-
dzice Marianna i Stanisław Kowalscy.
Po latach siostra Faustynawspomina:
„Kiedy widziałam jak ojciec się mo-
dlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po
tych latach w zakonie, nie umiałabym
się tak szczerze i gorąco modlić. Toteż
nieustannie składam Bogu dzięki za
takich rodziców”. (Dzienniczek 398).

W 1933 r. Siostra Faustyna składa
śluby wieczyste w klasztorze w Kra-
kowie Łagiewnikach.

W Wielki Czwartek 1934 r. Pan
Jezus zażądał od siostry Faustyny, by
złożyła siebie w ofierze za grzeszni-
ków, zwłaszcza za tych, którzy stracili
nadzieję na Jego miłosierdzie. Ofia-
ra ta polegać będzie na przyjęciu
na siebie, z poddaniem woli Bożej
wszystkich cierpień, lęków i trwóg
grzeszników, a w zamian oddaniu
im radości duszy płynącej z życia
w bliskości Boga. Odtąd nieufność
i rozpacz stały się jej codziennym

doświadczeniem. W klasztorze Pan
Jezus przygotował siostrę Faustynę,
by była, przez cierpienie ofiarowywa-
ne za grzeszników, narzędziem Jego
miłosierdzia dla nich. W swoim pa-
miętniku zaznaczyła, że sama Matka
Boża uprzedziła ją w widzeniu, iż
będzie musiała wiele cierpieć. Cier-
pienie było stałym towarzyszem jej
życia. Obok cierpienia podejmuje nie-
ustanną modlitwę, nocne adoracje
(z czwartku na piątek) w intencji
nawrócenia grzeszników. Po jednej
takiej adoracji, wracającą z kaplicy
napadło „mnóstwo czarnych psów,
wielkich, skacząc i wyjąc, chcąc mnie
poszarpać w kawałki”. Nie były to jed-
nak psy lecz szatani. Jeden powrócił i
rzekł z wściekłością: „Za to, żeś nam
odebrała tej nocy tyle dusz, to my
cię poszarpiemy w kawałki”. Siostra
odpowiedziała: „Jeśli taka wola Bo-
ga Najmiłosierniejszego, to szarpcie
mnie w kawałki”. Szatani odpowie-
dzieli razem: „Uciekajmy, bo nie jest
sama, ale jest z nią Wszechmocny”.

Wśród różnych form doświadczeń,
jakim była poddawana, siostra Fau-
styna doznała cierpień, które prze-
żywają umierający. „Nagle zrobiło
mi się niedobrze, brak tchu, ciem-
no w oczach, czuję zamieranie. . . To
duszenie jest straszne. Chwila ta-
kiego stanu wydaje się niezmiernie
długa. . . Także przychodzi dziwny
lęk. . . Spowiedź święta przychodzi
bardzo trudno. Człowiek nie wie co
mówi, jedno zacznie, drugiego nie
kończy. O, niech Bóg zachowa każdą
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duszę, od tego odkładania spowiedzi
na ostatnią godzinę. Poznałam wiel-
ką moc słów kapłana, jaka spływa na
duszę chorego”.

„Cierpienia łączyłam z cierpie-
niami Pana Jezusa i ofiarowałam
za siebie i za nawrócenie dusz. . . Na
drugi dzień czułam się osłabiona, a po
Komunii św. ujrzałam Pana Jezusa.
Powiedział: «Chcę, aby i ostatnie
chwile twoje były zupełnie podobne
do Moich na Krzyżu. Jedna jest ce-
na, za którą się kupuje dusze, a tą
jest cierpienie złączone z cierpieniem
moim na Krzyżu. . .» Sercem skru-
szonym prosiłam, aby mi Jezus dał
jeden cierń z korony swojej. Podczas
rozmyślania uczułam bolesny cierń
w głowie z lewej strony. Cierpienie
trwało przez cały dzień. Rozmyśla-
łam nieustannie, jak Jezus mógł wy-
trzymać ból tylu kolców, które są
w koronie cierniowej. Łączyłam swo-
je cierpienie z cierpieniami Chrystusa
i ofiarowałam za grzeszników”.

Siostrę Faustynę dopuścił Je-
zus do udziału w swoim cierpie-
niu w szczególny sposób. Z Wielkiego
Czwartku naWielki Piątek roku 1937
i w ciągu tego dnia przeżywa strasz-
liwe cierpienia. 26 marca 1937 r.,
w Wielki Piątek „z rana odczułam
w ciele swoim mękę pięciu ran Jego.
Cierpienie to trwało do godziny trze-
ciej. O godzinie trzeciej modliłam się
leżąc krzyżem za świat cały. . . kiedy
Jezus oddał ostatnie tchnienie, dusza
moja rozstąpiła się z boleści i dłuższy
czas nie mogłam przyjść do siebie.
We łzach znalazłam jakby ulgę. Ten,
którego ukochało serce moje, kona”.

Wśród licznych cierpień Bóg zsyła
na siostrę Faustynę choroby. Stwier-
dzono gruźlicę jelit, płuc i gardła.

Lekarstw, które uśmierzyć mogą ból
nie przyjmowała, bo chciała cier-
pieć, w zjednoczeniu z Panem Jezu-
sem, więcej i dłużej, dla ratowania
dusz grzeszników. Męczeństwo sio-
stry Faustyny powoli się dopala.

W niedzielę po Wielkanocy 1938 r.
ponownie ofiaruje swe cierpienia Bo-
gu, jako ofiarę przebłagalną za grzesz-
ników i ludzi obojętnych, którzy – jak
mówiła – twierdzą, że kochają Boga,
ale tego nie potwierdzają w życiu.
Mimo cierpienia, nie przestaje pi-
sać notatek o swoich spotkaniach
z Panem Jezusem, który do niej przy-
chodzi i daje pouczenia. Co więcej,
w czasie choroby odprawia 3-dniowe
rekolekcje z Panem Jezusem, których
treść pozostawiła w swoich „Zeszy-
tach”. Cierpi świadoma, że dopełnia
cierpień Pana Jezusa dla ratowania
dusz. Nie lęka się godziny śmierci.
Myśl o zbliżającej się śmierci napełnia
ją spokojem i oczekiwaniem.

7 września 1938 r. opuszcza Sana-
torium i wraca do zakonnego domu
w Józefowie k. Krakowa. Ciekawa
jest relacja opiekującej się nią siostry
Amelii, chorej na raka nadgarstka:
„Jakże PanJezus jest dobry, że siostra
umiera tak młodo i tak świadomie.
Jakżeż pragnęłabym i ja zachorować
na gruźlicę płuc, i w rok po siostrze
umrzeć”. I rzeczywiście, dokładnie
w rok po śmierci siostry Faustyny
zmarła na gruźlicę płuc.

5 października siostra Fausty-
na odbyła ostatnią spowiedź świę-
tą. Wieczorem ksiądz kapelan, wraz
ze wszystkimi zakonnicami, odmówił
modlitwy za konających. Umierają-
ca, przytomna do ostatniej chwili,
łączyła się z modlitwami domowni-
ków, mając oczy utkwione w obraz
Miłosierdzia Jezusa i Niepokalanej.
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Umarła cichutko, bez męczarni ko-
nania, 5 października o godz. 22.45.

Siostra Faustyna umarła w 33 ro-
ku życia, przeżywszy w zgromadzeniu
13 lat i 2 miesiące. Uroczysty pogrzeb
odbył się w Krakowie Łagiewnikach
7 października. W 1966 r. nastąpiło
przeniesienie ciała z cmentarza do ka-
plicy Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
Łagiewnikach. W niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, 18 kwietnia 1993 roku,
papież Jan Paweł II dokonał beatyfi-
kacji, a 30 kwietnia 2000 r. kanonizo-
wał siostrę Faustynę. Podczas kano-
nizacji, na placu św. Piotra w Rzymie,
umieszczono ogromny obraz siostry
Faustyny. Papież z radością wysłu-
chał prośby o kanonizację, a w czasie
aktu kanonizacyjnego powiedział do
200-tysięcznej rzeszy obecnej na uro-
czystości: „Poprzez tę kanonizację
pragnę dziś przekazać orędzie Mi-
łosierdzia nowemu tysiącleciu. Prze-
kazuję je wszystkim ludziom, aby
uczyli się coraz pełniej poznawać
prawdziwe oblicze Boga i prawdzi-
we oblicze człowieka.” Uroczystości
kanonizacyjne odbywały się jednocze-
śnie w dwóch miejscach, w Rzymie
i w sanktuarium w Łagiewnikach. Za
pomocą tzw. telemostu i przy zain-
stalowanych ogromnych telebimach
krakowscy pielgrzymi, zgromadzeni
w liczbie około 100 tysięcy w ła-
giewnickim sanktuarium, łączyli się
z wiernymi na placu św. Piotra w Rzy-
mie, a zgromadzeni tu wierni obser-
wowali uroczystości w Łagiewnikach.
Została wyniesiona na ołtarze pol-
ska siostra, za przyczyną której Bóg
obdarza świat swoim Miłosierdziem.
Wierni od dawna czekali na to wy-
darzenie, dokonane przez polskiego
Papieża Jana Pawła II.

A oto niektóre tylko cuda otrzy-
mane za wstawiennictwem św. Fau-
styny:

1. Pani Maureen Digan zachoro-
wała na tzw. limphodemię. Między
15 a 20 rokiem życia przeszła ponad
50 operacji. W wieku 19 lat miała
operację kręgosłupa i przez dwa lata
była sparaliżowana. Gdy miała 20 lat
amputowano jej nogę na wysokości
biodra. W 1981 r. przybyła do sank-
tuarium w Łagiewnikach. W czasie
modlitwy przy grobie siostry Fau-
styny poczuła, że z jej nogi znikła
opuchlizna i ból. Myślała, że to objaw
rozstroju nerwowego. Do buta wło-
żyła papierowe serwetki, by nikt nie
zauważył, że jest za duży. W domu
odłożyła lekarstwa. Choroba ustąpiła
zupełnie. Czterej lekarze, którzy ją
wcześniej badali orzekli, że choroba
jest nieuleczalna. Uzdrowienie było
więc cudem.

2. Ksiądz Ronald Pytel, pro-
boszcz parafii Matki Bożej Różań-
cowej w Baltimore (USA), wielki
czciciel Miłosierdzia Bożego, zacho-
rował w 1995 r. na alergiczne zapa-
lenie oskrzeli i niewydolność serca,
mając zwężoną zastawkę aorty. Pod-
czas operacji dowiedział się, że serce
zostało poważnie uszkodzone. Para-
fianie podjęli modlitwę do Miłosier-
dzia Bożego o zdrowie dla księdza
proboszcza. Po pewnym czasie, po
zażyciu lekarstwa poczuł ból w sercu.
Wrócił na badania do szpitala. Leka-
rze stwierdzili, że serce jest zupełnie
zdrowe i polecili odłożyć wszystkie
lekarstwa.

ks. E. Szymański
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FORMY KULTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia Bożego

Z „Dzienniczka” siostry Fausty-
ny: „Pan Jezus powiedział: «Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wiel-
kanocy była świętem Miłosierdzia.
Pragnę, aby święto Miłosierdzia
było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz. . . kto w tym dniu
przystąpi do Źródła Życia, ten do-
stąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar. . . W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które
płyną łaski...»” (Dz. 699).

W czasie ukazania się siostrze
Faustynie Pana Jezusa w klasztorze
w Płocku 22 lutego 1931 r., otrzy-
mała polecenie namalowania obra-
zu Miłosierdzia z podpisem: „Jezu
ufam Tobie”, oraz życzenie, aby
został on poświęcony w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, a niedziela
ta stała się świętem Miłosierdzia
Bożego. Wkrótce po tym siostra
Faustyna nieustannie zanosiła mo-
dlitwy do Boga, aby myślą tą na-
tchnął Ojca Świętego i kapłanów,
by ustanowione zostało święto Mi-
łosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego,
zgodnie z życzeniem samego Pa-
na Jezusa, ustanowił Ojciec Święty
Jan Paweł II. W niedzielę po Wiel-
kanocy w 1993 roku ogłosił siostrę
Faustynę błogosławioną, a w 2000 r.
– świętą. Druga Niedziela Wiel-
kanocna jest świętem Miłosierdzia
Bożego.

Obraz Miłosierdzia Bożego

Polecenie namalowania obrazu
wydał św. Faustynie sam Pan Jezus
w domu zgromadzenia w Płocku
22 lutego 1931 r. W „Dzienniczku”
(Dz. 47) siostra Faustyna odnotowa-
ła: „Wieczorem, kiedy byłam w celi
ujrzałam Pana Jezusa w białej sza-
cie. Jedna ręka uniesiona do błogo-
sławieństwa, a druga dotyka szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi
blady. . . Po chwili powiedział mi
Pan Jezus: Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz, z podpisem
„Jezu ufam Tobie”.

Te dwa promienie wyjaśnił sam
Pan Jezus. Promień blady ozna-
cza wodę dającą usprawiedliwienie,
a promień czerwony oznacza krew,
która jest życiem dusz. Szczęśliwy,
kto w ich cieniu żyć będzie, bo
nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka
Boża. Zlękła się siostra Faustyna
tego zadania, bo nie miała uzdol-
nień malarskich. Dopiero w Wilnie,
gdzie została przeniesiona z Płoc-
ka, zaistniały warunki do realizacji
tego polecenia. Tu zwierzyła się
swemu spowiednikowi, ks. Micha-
łowi Sopoćko, że Pan Jezus polecił
jej namalowanie obrazu. To ksiądz
Sopoćko przekazał namalowanie ob-
razu wileńskiemu artyście Eugeniu-
szowi Kazimirowskiemu w 1934 r.
Siostra ubolewała, że nie jest on tak
piękny, jak w jej wizjach.
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Obraz cudownie ocalał w czasie
II wojny światowej i w okresie
komunistycznego reżimu na Litwie.
Do dziś znajduje się w kościele
Ducha Świętego w Wilnie. Tam
modlił się przed nim Ojciec święty
w czasie pielgrzymki na Litwę we
wrześniu 1993 r.

Nadmienię, że posiadamy dwa
obrazy Miłosierdzia Bożego. Jeden
znajduje się w kościele, a drugi obec-
nie jest na plebanii, z przeznacze-
niem do głównego ołtarza kościoła
w Czerniewie, który będzie wzno-
szony pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego.

Godzina Miłosierdzia

Podczas jednego z objawień,
w październiku 1937 roku, Pan
Jezus zachęcił Siostrę Faustynę do
szczególnie ufnej modlitwy o godzi-
nie trzeciej po południu, zapewnia-
jąc, że w tej godzinie, o której umarł
na krzyżu, nie odmówi niczego, jeśli
prosić będzie szczególnie o nawró-
cenie biednych grzeszników.

Nie chodzi tu o trwanie pełną
godzinę na modlitwie, ale chociaż
o krótki moment skupienia o tej
porze. Z „Dzienniczka”: „Ile razy
usłyszysz, jak zegar bije trzecią go-
dzinę, zanurzaj się cała w miłosier-
dziu moim. W godzinie tej uprosisz
wszystko dla siebie i dla innych.
W tej godzinie stała się łaska dla ca-
łego świata. Zdrój mojego miłosier-
dzia został otwarty, . . . włócznią na
krzyżu dla wszystkich dusz. . . niko-
go nie wyłączyłem. Im dusza więcej
zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz.
1572, 1578). Modlitwa w godzinie

Miłosierdzia ma być odniesiona do
Jezusa, z odwołaniem się do zasług
Jego męki i śmierci krzyżowej.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitwy tej nauczył siostrę Fau-
stynę sam Pan Jezus. W nocy
z 13– 14 września 1935 r. (wówczas
przebywała w klasztorze w Wilnie)
miała wizję anioła zesłanego do wy-
mierzenia ludziom kary za grzechy.
Gdy zaczęła prosić o miłosierdzie,
usłyszała w sercu słowa modlitwy,
które powtarzała. Natchniona przez
Boga modlitwa sprawiła, że anioł
nie wykonał kary. Następnego dnia
Jezus zachęcał siostrę, aby odma-
wiała tę modlitwę ilekroć wejdzie do
kaplicy. Podczas kilkunastu następ-
nych objawień Pan Jezus ukazał
skuteczność tej modlitwy. „Przez
nią uprosisz wszystko, jeśli to o co
prosisz będzie zgodne z wolą Bożą”.
(Dz. 1731). Koronka, to pomoc dla
chorych, konających. Łaskę szczę-
śliwej i spokojnej śmierci otrzymają
zarówno sami modlący się, jak i ko-
nający, gdy inni przy nim będą ją
odmawiać. „Ktokolwiek będzie ją
odmawiał, dostąpi wielkiego miło-
sierdzia w godzinę śmierci. Kapłani
będą ją podawać grzesznikom, jako
ostatnią deskę ratunku. Chociaż-
by był grzesznik najzatwardzialszy,
jeśli raz tylko zmówi tę koronkę,
dostąpi łaski z nieskończonegomiło-
sierdziamojego” (Dz. 687). „Pragnę,
aby cały świat poznał miłosierdzie
moje” (Dz. 1731). „Kiedy przy ko-
nającym odmawia się tę koronkę,
uśmierza się gniew Boży, a miło-
sierdzie niezgłębione ogarnia jego
duszę” (Dz. 811).
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Sposób odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego

(na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:

Ojcze nasz. . . , Zdrowaś Maryjo. . . ,
Wierzę w Boga. . .

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego, a Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej
miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie, 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem!

Po czym, 3 razy powtarza się
wezwanie:

Jezu, ufam Tobie!

Szerzenie czci Miłosierdzia
Bożego

Łatwą i dostępną formą są
uczynki miłosierdzia co do duszy
i ciała.

Istotą kultu Miłosierdzia Bożego
jest ufność Bogu. Na ufność składa
się pięć cnót: wiara, nadzieja,miłość,
pokora i skrucha. „Im dusza więcej
zaufa, tym więcej wyprosi” (Dz.
1578).

Następnym elementem nabo-
żeństwa jest pełnienie miłosier-
dzia względem bliźnich przez dobre
uczynki, przez dobre słowo i przez
modlitwę za nich. „Jeśli dusza nie
czyni miłosierdzia w jakikolwiek
sposób, nie dostąpi miłosierdzia mo-
jego w dzień sądu” (Dz. 1317).

Osoby, które będą głosić światu
Miłosierdzie Boże, otrzymają szcze-
gólną pomoc Bożą. Pan Jezus za-
pewnił: „Dusze, które szerzą cześć
Miłosierdziamojego, osłaniam przez
życie całe, jak czuła matka swe nie-
mowlę, a w godzinę śmierci nie
będę im Sędzią, ale miłosiernym
Zbawicielem” (Dz. 1075).

Aby być Apostołem Miłosierdzia
Bożego trzeba zapoznać się z tą
prawdą z lektury Pisma Świętego,
encykliki Jana Pawła II. „Dives in
misericordia” (Bogaty w miłosier-
dzie) oraz czytając „Dzienniczek”.

Oto niektóre dobre uczynki:
modlitwa, post, jałmużna.

Uczynki miłosierdzia co do duszy:
grzeszących upominać, nieumiejęt-
nych pouczać, wątpiącym dobrze ra-
dzić, strapionych pocieszać, krzyw-
dy cierpliwie znosić, urazy chęt-
nie darować, modlić się za żywych
i umarłych.

Uczynki miłosierdzia co do ciała:
głodnych nakarmić, spragnionych
napoić, nagich przyodziać, podróż-
nychwdomprzyjąć, więźniówpocie-
szać, chorych nawiedzać, umarłych
pogrzebać (np. brać udział w po-
grzebie).

ks. E. Szymański
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Z „DZIENNICZKA” ŚW. FAUSTYNY

Komunia święta

„Cała moc moja jest w Tobie, Chle-
bie żywy. Trudno bymi było przeżyć
dzień, gdybym nie była u Komunii
św. Bez Ciebie Jezu nie umiem żyć”
(Dz. 814).

„Wszystko – co we mnie dobrego
jest – sprawiła to Komunia św.,
jej wszystko zawdzięczam. O jak
się cieszę, że jestem mieszkaniem
dla Ciebie, Panie; serce moje jest
świątynią, w której ustawicznie
przebywasz” (Dz. 1392).

Męka Pana Jezusa

Pan Jezus do siostry Faustyny:

„Jedna godzina rozważania Mojej
bolesnej męki, większą zasługę ma,
aniżeli cały rok biczowania się aż
do krwi. . . Wspomnijcie na mękę
Moją, jeśli nie wierzycie słowom
moim, wierzcie przynajmniej ra-
nom moim” (Dz. 369 i 379).

Matka Boża

„W dniu 25 marca 1935 r. w czasie
rozmyślania ujrzałam Matkę Bożą,
która mi powiedziała: «O jak bar-
dzo miła jest Bogu dusza, która
idzie wiernie za tchnieniem Jego
łaski; ja dałam Zbawiciela świa-
tu, a ty masz mówić światu o jego

wielkimMiłosierdziu i przygotować
świat na powtórne przyjście Jego,
który przyjdzie nie jako miłosierny
Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawie-
dliwy. O, on dzień jest straszny.
Postanowiony jest dzień sprawie-
dliwości, dzień gniewu Bożego, drżą
przed nim aniołowie. Mów duszom
o tym wielkim miłosierdziu, póki
czas zmiłowania»” (Dz. 635).

Czyściec

„Ujrzałam Anioła Stróża, który mi
kazał pójść za sobą. W jednej chwili
znalazłam się w miejscu mglistym,
napełnionym ogniem, a w nim ca-
łe mnóstwo dusz cierpiących. Te
dusze modlą się bardzo gorąco za
siebie, ale bez skutku. Tylko my
możemy im pomóc. I zapytałam się
tych dusz, jakie jest ich największe
cierpienie? Odpowiedziały mi zgod-
nie, że największe ich cierpienie,
to tęsknota za Bogiem. Widziałam
Matkę Bożą odwiedzającą dusze
w czyśćcu. Ona im przynosi ochło-
dę. Usłyszałam głos wewnętrzny,
który powiedział: «Miłosierdzie mo-
je nie chce tego, ale sprawiedliwość
każe». Od tej chwili ściśle obcuję
z duszami cierpiącymi” (Dz. 20).

ks. E. Szymański
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DZIEŁO SIOSTRY FAUSTYNY

Siostra Faustyna podjęła wysiłek
(zgodnie z poleceniem Pana Jezusa)
założenia zgromadzenia zakonnego,
które poświęcałoby się szerzeniu
w świecie Miłosierdzia Bożego.

Przy skutecznej pomocy spo-
wiednika, księdza Michała Sopoćki
nowe zgromadzenie zakonne zawią-
zało się już po śmierci siostry Fau-
styny, w 1941 r., a życie wspólne roz-
poczęło się 25 sierpnia 1947 r. w My-
śliborzu. Zatwierdzenie zgromadze-
nia na prawie diecezjalnym nastą-
piło 2 sierpnia 1955 r. Relikwie św.
Faustyny do klasztoru wMyśliborzu
uroczyście wprowadził abp Marian
Przykucki 1 sierpnia 1993 r., wyda-
jąc tego dnia dekret, ustanawiający
kościół i klasztor w Myśliborzu
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go o międzynarodowym zasięgu jest

w Krakowie Łagiewnikach, gdzie
znajduje się grób św. Faustyny oraz
łaskami słynący obraz Miłosierdzia
Bożego, namalowany przez artystę
Adolfa Hyłę. Malarz ofiarował go
jako wotum za ocalenie rodziny
w czasie wojny. Ten właśnie obraz
jest szczególnie kopiowany w Polsce
i w świecie.

W naszej archidiecezji gdańskiej
w niedzielę Miłosierdzia Bożego,
22 kwietnia 2001 Metropolita Gdań-
ski abp Tadeusz Gocłowski poświę-
cił obraz Miłosierdzia Bożego, który
rozpoczął peregrynację w parafiach
oraz ustanowił sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego przy kościele księ-
ży zmartwychwstańców w Gdańsku
Wrzeszczu.

ks. E. Szymański

NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Lipiec 2001

1 lipca: 13. niedziela zwykła

1 Krl 19,16b.19– 21
Ga 5,1.13– 18
Łk 9,51– 62

Jak nadal bardzo się mylą co do
Jezusa, jak źle Go znają ci, którzy
są najbliżej Niego, którzy uznali
w Nim Mesjasza! Jak daleką drogę
mają jeszcze do przebycia!

Jezus wyruszył w swą ostatnią
drogę i dosłownie „uczynił twardą

swą twarz”, wstępując do Jerozoli-
my, gdzie zostanie wywyższony. Jest
to moment decydujący, czas wypeł-
nienia mesjańskiego planu wyzna-
czonego przez Ojca. Nikt i nic nie
zdoła tego zmienić. Ani wrogość
Samarytan, ani ubóstwo, ani oj-
ciec, którego trzeba pogrzebać, ani
krewni, których trzeba pożegnać,
nie są wystarczającymi powodami,
by oglądać się wstecz. Także wę-
drówka chrześcijan odbywa się pod
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znakiem Jerozolimy, gdzie można
pójść, aby umrzeć, ale nie po to,
aby tam skończyć życie, lecz że-
by być wywyższonym, czyli zmar-
twychwstać.

Jezus jest człowiekiem wolnym
i wiedzącym czego chce, ale zawsze
cichym i łagodnego serca i wobec
gwałtownej reakcji apostołów Jana
i Jakuba wzywających na wzór Elia-
sza (2Krl 1,10) ogień z nieba nawieś
samarytańską, która odmówiła im
gościny, co można potraktować ja-
ko przejaw rasizmu każdego czasu,
okazuje się przeciwnikiem przemo-
cy.

Nie okazujmy więc żadnej ura-
zy czy nienawiści wobec tego, kto
utrudnia Jezusowe dzieło. To strata
czasu. Nie tracąc czasu na jałowe
rozmyślania trzeba zdecydowanie
iść za Jezusem aż na krzyż.

Tak postąpiła Maryja. Dzięki
Niej także Jan dotarł aż pod krzyż.

(G.S.)

8 lipca: 14 niedziela zwykła

Iz 66,10– 14c
Ga 6,14– 18
Łk 10,1 – 12.17– 20

Problemem nie jest żniwo, lecz ro-
botnicy.Wyznaczonych jest nie tylko
Dwunastu, liczba pokoleń Izraela,
ale także „siedemdziesięciu dwóch
innych uczniów”, symboliczna licz-
ba wszystkich narodów. Nie tylko
więc papież, biskupi, ale wszyscy
uczniowie. Cały świat oczekuje na-
dejścia królestwa Bożego, jego po-
koju i zbawienia od złego.

Pierwszym zadaniem siedem-
dziesięciu dwóch uczniów jest mo-
dlitwa, bo działalność misyjna, pro-
paganda, rozgłos nie są pierwszym

zadaniem człowieka. Już modlitwa
jest głoszeniem Ewangelii: zbawie-
nie bowiem pochodzi od Boga, który
posłał Syna, otrzymuje się je dzięki
łasce. Ewangelia to przede wszyst-
kim sposób życia, sposób życia Je-
zusa.

Tak więc misja siedemdziesięciu
dwóch uczniów przypomina misję
Maryi u Elżbiety.

Tam, gdzie niesiony jest Jezus,
wzbudzana jest radość. Maryja jest
kobietą, wierną świecką, małżon-
ką, matką. Jako, że nosiła Jezusa,
gdziekolwiek się udawała, wszędzie
niosła królestwo Boże.

Sprawiła, że dotarło ono do
wszystkich Jej krewnych, którzy
początkowo posądzali Jezusa, że
„odszedł od zmysłów”. Na koniec
jednak w Wieczerniku z apostołami
„wszyscy oni trwali jednomyślnie na
modlitwie razem z Maryją, Matką
Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).

(G.S.)

15 lipca: 15 niedziela zwykła

Pwt 30,10– 14
Kol 1,15– 20
Łk 10,25– 37

Jak każda przypowieść Jezusa, tak-
że i ta nie jest opowieścią z morałem
na końcu, lecz objawieniem na te-
mat Jego misji.

Samarytaninem jest Jezus, który
stał się bliźnim ludzkości i zburzył
ludzką logikę. Każda bowiem religia
uczy miłości bliźniego.

A więc, kto nie jest naszym
bliźnim nie musi być miłowany?
Dla Jezusa najważniejsze nie jest
to kogo ma miłować, lecz to, że
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ma miłować, czyniąc nas bliźnimi.
Jak zawsze Jezus wprowadza coś
absolutnie nowego: Bóg, nie będąc
naszym krewnym, z naszego rodu,
stał się bliźnim w Synu, który stał
się człowiekiem. Tak więc nikogo
nie można uważać za niebliźniego,
za wykluczonego. Prawdziwa religij-
ność polega bowiem na okazywaniu
miłości i miłosierdzia wszystkim.
Stawką zaś jest nasze życie wieczne.
Pytanie uczonego w Prawie brzmia-
ło bowiem: „Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne!”
Jest to jeden z najpoważniejszych
problemów, jaki można sobie posta-
wić.

U stóp krzyża Maryja usłysza-
ła od Jezusa, że przyjmując Jana
jako swego syna, musi rozciągnąć
na całą ludzkość swą miłość mat-
czyną i swoje miłosierdzie. Od tej
chwili Maryja stała się bliźnim ca-
łej ludzkości. Dlatego św. Bernard
mógł napisać: „Kto może zgłębić,
o Błogosławiona, szerokość, długość,
głębokość i wzniosłość Twojego mi-
łosierdzia?. . . Twoja najpotężniejsza
i najszlachetniejszamiłość pełna jest
współczucia i pragnienia pomocy”.

(G.S.)
22 lipca: 16 niedziela zwykła

Rdz 18,1 – 10a
Kol 1,24– 28
Łk 10,38– 42

Podczas Jezusowej wędrówki ku Je-
rozolimie przeplatają się sceny go-
ścinnego przyjęcia i odrzucenia. Dzi-
siaj spotykamy serdeczne przyjęcie
zgotowane przez kobietę o imieniu
Marta, która natychmiast zabiega,
by gość czuł się jak u siebie w domu

i przygotowuje na Niego posiłek. Jej
siostra zaś, której na imię Maria,
usiadła u stóp Jezusa, szczęśliwa,
że może Go słuchać. Łukasz Ewan-
gelista nie chce w żaden sposób
przeciwstawić działania kontempla-
cji, bliskie są mu bowiem oba te-
maty: służba wspólnocie i słuchanie
słowa.

Jezus nie zaprzecza temu, czego
nauczał w przypowieści o miłosier-
nym Samarytaninie! Tym, co Jezus
gani, jest nerwowe działanie, nad-
mierne zatroskanie, stres, jak to
dzisiaj byśmy powiedzieli. Najważ-
niejsze jest słuchanie Jezusa i Jego
słów, ale także ich realizowanie.
Także gościnność będzie rodzajem
tego zaangażowania, pod warun-
kiem, iż nie zagłuszy wymagań sło-
wa. Właśnie do swojej Matki i swych
krewnych Jezus mówi: „Moją mat-
ką i moimi braćmi są ci, którzy
słuchają słowa Bożego i wypełniają
je”. (Łk 8,21)

Maryja była gospodynią domo-
wą, lecz także kobietą słuchającą
Jezusa, doskonałą uczennicą swego
Syna.

Znalezienie czasu, aby się za-
trzymać i uczyć się słuchać Boga
w czasach szalonego zabiegania jest
czynem miłości.

Będziemy wówczas potrafili słu-
chać naszych braci, zwłaszcza tych
najbardziej samotnych, i będziemy
umieli służyć im z miłości i z miło-
ścią.

(G.S.)
29 lipca: 17 niedziela zwykła

Rdz 18,20– 32
Kol 2,12– 14
Łk 11,1 – 13
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Trzeba się modlić, ale nie w jaki-
kolwiek sposób. Uczniowie potrafili
już bowiem modlić się. Jak modlili
się?

Posługując się oczywiście Psal-
mami, ale zadziwił ich Jezusowy
sposób modlenia się, udającego się
na miejsca odludne, by rozmawiać
z Ojcem. Patrząc, jak się modli,
zrozumieli, iż muszą poprosić Go,
żeby nauczył ich, jak to się robi.

Także my musimy nauczyć się
modlić w Jezusowy sposób, jak dzie-
ci do Ojca, zwracając się do Niego
jak tylko Syn może wołać: Ab-
ba, czyli Tatusiu. My modlimy się
w Chrystusie, uczestnicząc w Jego
synostwie i Jego modlitwie. Dlatego
najpierw modlimy się w intencjach
Ojca, wyznając Jego wolę. Potem
możemy formułować nasze prośby.
Jezus podpowiada nam trzy: chleb,
przebaczenie, wyzwolenie od prób

i zła. Trzeba być wytrwałym w mo-
dlitwie. Nie chodzi tu o powtarzanie
formułek, ale o absolutne zaufanie
do „Tatusia”, stałe pragnienie Jego
i Jego planu wobec nas.

Tak modliła się Maryja, któ-
ra zawsze pełniła wolę Bożą. Jest
prawdziwym wzoremmodlitwy i za-
ufania w modlitwie, modlitwy, któ-
ra może wszystko uzyskać, dlatego
w Kanie mogła powiedzieć sługom:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
(Jezus) powie”. Maryja jako pierw-
sza usłyszała plan Ojca: „Niech Mi
się stanie według twego Słowa”. To
„Słowo, które na początku było u
Boga – komentuje św. Bernard –
stało się według twego słowa ciałem
z mego ciała”.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański

METROPOLITA GDAŃSKI
Zaprasza na uroczystość ustanowienia Sanktuarium

Miłosierdzia Bożego, a także na uroczystość rozpoczęcia
Peregrynacji Obrazu Chrystusa Miłosiernego

Umiłowani w Panu siostry i bracia!

Wiemy, jaki był wiek dwudziesty,
który się zakończył. W Nowy wiek
wchodzi Kościół Gdański z głę-
boką ufnością w Boże Miłosier-
dzie. Ogromny postęp cywilizacyj-
ny, którego jesteśmy świadkami,
łączy się niestety z dużymi zagro-

żeniami, wynikającymi z ludzkiej
słabości, która tak łatwo prowadzi
do grzechu, a przez to do zagubie-
nia. „Chrześcijaństwo jest łaską,
jest niezwykłym darem Boga, któ-
ry nie poprzestał na stworzeniu
świata i człowieka, ale zechciał
towarzyszyć w drodze swojemu
stworzeniu” – napisał na począt-
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ku tego roku Jan Paweł II (NMI
n. 4). Idzie z nami przez wie-
ki Zmartwychwstały Pan, który
jest Bogiem „bogatym w miłosier-
dzie”. „Pokój Wam” – powiedział
do nas Chrystus w dniu swe-
go Zmartwychwstania. Niedziela
po uroczystości Zmartwychwsta-
nia – w tym roku 22 kwietnia
– jest Świętem Miłosierdzia Boże-
go. Już w przeddzień tego święta,
które też będzie pierwszą roczni-
cą Kanonizacji Świętej Faustyny,
przeżyjemy historyczne wydarze-
nie. W nowo zbudowanym koście-
le księży zmartwychwstańców we
Wrzeszczu ustanowimy archidiece-
zjalne Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego. Uroczyście wniesiemy do
tego Kościoła Obraz Chrystusa Mi-
łosiernego, poświęcony przez Oj-
ca Świętego w czasie jego pobytu
wśród nas w roku 1999. Doko-
namy konsekracji tego Kościoła,
w którym Chrystus otworzy zdroje
swych łask w nowym, na ziemi
polskiej Sanktuarium. W imieniu
księży zmartwychwstańców i całe-
go Gdańskiego Kościoła zapraszam
na tę uroczystość Czcicieli Miło-
sierdzia Bożego i wszystkich wier-
nych. Uroczystość rozpocznie się
w sobotę, 21 kwietnia, o godzinie
16.00 Nabożeństwem Oczekiwania
na placu przedKościołem, a o godzi-
nie 17.00 procesjonalnie wniesiemy
Obraz do Kościoła, by umieścić Go
na Tronie Miłosierdzia Bożego, po

czym nastąpi Msza święta konse-
kracyjna. W samą uroczystość Mi-
łosierdzia Bożego, 22 kwietnia o go-
dzinie 15.00 w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku rozpocznie się Peregry-
nacja Obrazu Chrystusa Miłosier-
nego, który odwiedzi w ciągu kilku
lat wszystkie nasze wspólnoty pa-
rafialne. Obraz ten, który obecnie
znajduje się w Katedrze Oliwskiej,
poświęcił Ojciec Święty w Watyka-
nie w dniu swoich imienin 4 listo-
pada ubiegłego roku. Któż z nas nie
pragnie całym sercem zaufać Chry-
stusowi Miłosiernemu? I dlatego
spotkajmy się wszyscy w święto
Miłosierdzia Bożego w niedzielę
22 kwietnia w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku o godzinie 15.00, by
uroczyście rozpocząć Peregrynację
Obrazu, o którym Chrystus po-
wiedział do świętej Faustyny: „W
pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
pragnę, żeby był publicznie ten ob-
raz wystawiony. Niedziela ta jest
Świętem Miłosierdzia. Przez Sło-
wo Wcielone daję poznać przepaść
Miłosierdzia Mojego” (Dz. 88).

Umiłowani! Przystąpmy wszyscy
do Miłosierdzia Bożego, by chro-
nić siebie, naszą Ojczyznę i nasz
Kościół przed grożącymi nam nie-
bezpieczeństwami.

Gdańsk, Wielkanoc 2001.

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański
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BOŻE CIAŁO 2001

Czoło procesji Bożego Ciała w Trąbkach Wielkich.

Sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie przemierzał nasze drogi.
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Pierwszy ołtarz, zbudowany przy gimnazjum i przedszkolu, wyrażał prośbę do
Matki Bożej o opiekę nad nami.

Drugi ołtarz, przy domu państwa Kaczmarków, nawiązywał do znaczenia daru
Komunii św.
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Trzeci ołtarz, przy krzyżu, związany był z osobą Prymasa Tysiąclecia.

Czwarty ołtarz, przy Urzędzie Gminy, wysławiał Miłosierdzie Boże na progu
trzeciego tysiąclecia.
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KOŚCIÓŁ NA UKRAINIE

W związku z pielgrzymką Pa-
pieża Jana Pawła II na Ukrainę
przyjrzyjmy się mozaice Kościołów
w tym kraju.

Przyjmuje się, że rok 988 jest
datą chrztu, który przyjął ówcze-
sny władca Rusi Kijowskiej ksią-
żę Włodzimierz. Chrzest przyjął
od Konstantynopola jeszcze przed
rozłamem na Kościół Prawosławny
i Kościół Rzymskokatolicki (miało
to miejsce w 1054 r.). Wierni Ru-
si Kijowskiej przez wiele wieków
podlegali Kościołowi w Konstan-
tynopolu, do czasu wejścia Rusi
Kijowskiej w skład Rosji w 1654
r. i zarazem pod zwierzchnictwo
patriarchatu moskiewskiego, ma-
rzącego o roli „trzeciego Rzymu”
(drugi to Konstantynopol).

Od czasu przyjęcia zwierzchnic-
twa Rosji, Ukraina zawsze była
„perłą w koronie” imperium rosyj-
skiego. Tu było najwięcej powołań,
parafii, duchowieństwa i tu zawsze
wiara była najżywsza. Za czasów
carskich w całym imperium było
około 54 tysiące kościołów, a po
rewolucji październikowej nastąpiło
ich burzenie, tak że w chwili wybu-
chu II wojny światowej na Ukrainie
było tylko 4 tys. świątyń, a na
pozostałym obszarze – około 100.
1 grudnia 1991 r. Ukraina odzyskała
niepodległość, dzięki której zaczął
odradzać się, prześladowany dotąd,
Kościół.

W łonie prawosławia na Ukra-
inie istnieją obecnie 3 niezależne od

siebie, a nawet wrogo nastawione
Ukraińskie Kościoły Prawosławne.

Największy z nich, Ukraiński
Kościół Prawosławny Patriarcha-
tu Moskiewskiego, podległy hierar-
chicznie patriarsze moskiewskiemu,
choć mający pewną autonomię, –
może wybierać biskupów, zmieniać
i ustanawiać diecezje. Głowa te-
go Kościoła jest stałym członkiem
Świętego Synodu patriarchatu mo-
skiewskiego i ma drugie miejsce po
patriarsze moskiewskim, a biskupi
są częścią episkopatu Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego. Na czele
Ukraińskiego Kościoła Prawosław-
nego Patriarchatu Moskiewskiego
od 1992 r. stoi metropolita kijowski
i całej Ukrainy Włodzimierz (Wiktor
Sabodan) ur. 23 listopada 1935 r. Ko-
ściół ten o charakterze prorosyjskim
ma obecnie 8,5 tys. parafii, prawie
8200 kościołów (w tym 760 w bu-
dowie), 7200 księży, 115 klasztorów
z ponad 3400 mnichami i mnisz-
kami. Z Kościołem tym związanych
jest kilka bractw, w tym Związek
Prawosławnych Obywateli Ukrainy,
zdecydowanie prorosyjski i prote-
stujący przeciwko pielgrzymce Jana
Pawła II.

Drugi to Ukraiński Kościół Pra-
wosławny Patriarchatu Kijowskie-
go. Kieruje nim od 20 październi-
ka 1995 r. patriarcha Filaret, któ-
ry wcześniej był egzorchą Ukrainy,
czyli mówiąc prościej, namiestni-
kiem Moskwy na ziemi ukraińskiej
i zajmował, jak wspomniano, drugie
miejsce w hierarchii Patriarchatu

17



Moskiewskiego. Jest to człowiek
wykształcony, ambitny, żądny wła-
dzy i nie przebierający w środkach.
Na początku lat 90-tych oddalał się
coraz bardziej od Moskwy, marząc
o kierowaniu samodzielnie Kościo-
łem na Ukrainie. W 1992 r. na sku-
tek niesubordynacji i niemoralnego
życia (konkubina), Patriarcha Mo-
skiewski usunął go z urzędu, a na-
wet ze stanu duchownego i obłożył
ekskomuniką. Wówczas przeszedł
do powstającego na Ukrainie nieza-
leżnego od Moskwy Kościoła Pra-
wosławnego i został nawet wybrany
na jego zwierzchnika w 1995 r. i od
tej pory jest patriarchą Ukraińskie-
go Kościoła Prawosławnego Patriar-
chatu Kijowskiego. Jest przychylny
pielgrzymce Papieża na Ukrainę.
Kościół ten jest drugim co do wiel-
kości Kościołem Prawosławnym na
Ukrainie i liczy 2500 parafii, pra-
wie 2000 duchownych, 1900 świą-
tyń i ponad 200 w budowie, 17
klasztorów z około 100 mnichami
i mniszkami.

Ukraiński Autokefaliczny Ko-
ściół Prawosławny – w związku
z prześladowaniami Kościoła Pra-
wosławnego na Ukrainie po rewo-
lucji październikowej, wielu prawo-
sławnych wyemigrowało na Zachód
i do Ameryki i tam zorganizowa-
li się tworząc tzw. diasporę, która
jest zalążkiem tego odłamu pra-
wosławia. W 1992 r. na Soborze
Kościoła Ukraińskiego doszło do
ostatecznego rozłamu, w wyniku
którego od patriarchatu Kijowskie-
go, kierowanego przez patriarchę
Filareta, odłączyła się część pra-
wosławia mającego podłoże swoich

struktur kościelnych na zachodzie
i powstał Ukraiński Autokefaliczny
Kościół Prawosławny. Od 15 wrze-
śnia 2000 r. kieruje nim patriarcha
Metody. Dysponuje dziś nieco ponad
1000 parafii, 600 duchownymi i 660
cerkwiami, a ponad 100 w budowie.

Na Ukrainie są nadto katoli-
cy dwóch obrządków: katolicy ob-
rządku greckiego i katolicy obrząd-
ku łacińskiego tzw. greko-katolicy
i rzymsko-katolicy. Obydwa obrząd-
ki są pod zwierzchnictwem stolicy
Apostolskiej.

Historia Kościoła greko-kato-
lickiego sięga soborów w Lyonie
w 1245 r. oraz Konstancy w 1439
r. W związku z Soborem Try-
denckim oraz powstaniem ekspan-
sywnego protestantyzmu, episkopat
Metropolii Kijowskiej na terenach
podległych zwierzchnictwu państwa
polsko-litewskiego, by wyprowadzić
z kryzysu ukraińskie prawosławie,
postanowił przyjąć zwierzchnictwo
Rzymu, pod warunkiem zachowania
wschodniej liturgii i języka greckie-
go w liturgii. Na Synodzie w Brze-
ściu w 1596 r. doszło do przyjęcia
zwierzchnictwa Stolicy Apostolskiej
i tak powstał Kościół greko-katolic-
ki. Kolejną Unią, obejmującą tereny
Zakarpacia, była Unia Użhorodz-
ka w 1646 r. Ustanowiono paralel-
ną hierarchię, uznaną przez Polskę
w 1632 r., co ostatecznie doprowa-
dziło do podziału wyznaniowego na
Ukrainie na wyznanie greko-kato-
lickie i prawosławne. Greko-katoli-
cy doznali wiele prześladować tak
przez carów rosyjskich jak i przez
komunistów radzieckich. Kilkakrot-
nie Kościół ten był rozwiązywany
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i rozwijał się w podziemiu bądź
na emigracji. W związku z prze-
mianami po roku 1989, również ta
wspólnota zyskała swobodę rozwo-
ju i odnowiła swoje hierarchiczne
struktury. Wielkie zasługi w utrzy-
maniu jedności tego wyznania miał
metropolita Andrzej Szeptycki, któ-
ry kierował tym Kościołem w la-
tach 1901–1944. W grudniu 1989 r.
władze sowieckie oficjalnie zareje-
strowały istnienie tego wyznania.
W 1991 r. przybył do Lwowa arcy-
biskup większy tego miasta, kardy-
nał Iwan Lubacziwskij, głowa gre-
ko-katolików Unii Brzeskiej. Dziś
Ukraiński Kościół greko-katolicki
liczy 8 diecezji, 3200 parafii z 2800
świątyniami i 2000 księży (w tym
jest diecezja mukaczewska dla uni-
tów Unii Użhorodzkiej bezpośred-
nio podległa Stolicy Apostolskiej).
Kościół greko-katolicki liczy 30 bi-
skupów. Papież Jan Paweł II mia-
nował zwierzchnika tego Kościoła,
arcybiskupa większego Lwowa Lu-
bomyra Huzara, kardynałem.

Drugi obrządek, rzymsko-kato-
licki, obejmuje teren Ukrainy Za-
chodniej, zwłaszcza Lwów, gdzie
przed wojną były tereny należące
do Polski. Przed wojną było tu około
1300 katolickich świątyń, z których
reżim komunistyczny przetrwało
tylko 13. Przedtem pracowało tu po-
nad 1000 księży, z których pozostało
tylko 8. Wyznawcy Kościoła rzym-
sko-katolickiego potocznie nazywa-
ni są na Ukrainie „łacinnikami” i są
utożsamiani z ludnością polskiego
pochodzenia. Pracuje tu większość

kapłanów z Polski. Kościół katolicki
ma obecnie własną Konferencję Bi-
skupów, kierowaną przez kardynała
Mariana Jaworskiego, metropolitę
Lwowa. Jest 8 biskupów, 4 diecezje
i 800 parafii, około 700 kościo-
łów i około 400 księży, z których
przeszło połowa pochodzi z Pol-
ski. 300 kandydatów do kapłaństwa
przygotowuje się w trzech semi-
nariach duchownych, mieszczących
się w Brzuchowicach pod Lwowem,
Gródku Podolskim i Worcelu pod
Kijowem. Wielu młodych kapłanów
studiuje na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Liczbę katolików
ocenia się na około 2 miliony, a gre-
ko-katolików jest około 4,5 miliona.
Kościół katolicki na Ukrainie jest
postrzegany narzędzie polonizacji
tych obszarów, choć kapłani stosują
w liturgii i kaznodziejstwie język
ukraiński.

Na Ukrainie istnieje ponadto
około 50 Kościołów protestanckich
i innych „parachrześcijańskich”.
Wśród nich do liczniejszych na-
leżą: baptyści – mający prawie 2000
wspólnot i gmin parafialnych, zie-
lonoświątkowcy mający ponad 1100
parafii, adwentyści, świadkowie Je-
howy i inni. Nie dziwi więc, że
z powodu tak zróżnicowanej religij-
ności na Ukrainie, są głosy przy-
chylne jak i wrogie pielgrzymce
Jana Pawła II, podjętej w czerwcu
tego roku, pierwszej w ten rejon
i jakże trudnej dla głowy Kościoła
rzymsko-katolickiego.

ks. E. Szymański
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NAJLEPSZĄ CZĄSTKĘ OBRAŁA

2 czerwca 2001 r., w wigilię
święta Zesłania Ducha Świętego,
w godzinach wieczornych w 8 świą-
tyniach Gdańska trwały czuwania
różnych wspólnot modlitewnych,
które przybyły z poszczególnych
parafii archidiecezji gdańskiej. Na-
sza wspólnota neokatechumenalna
została zaproszona na czuwanie do
kościoła pw. św. Brygidy na godz
22.00. O godz. 21.30 czterema sa-
mochodami osobowymi 20 osób wy-
jechało na to czuwanie modlitewne.
Modlitwa, czytanie Pisma Święte-
go, śpiewanie psalmów oraz dawa-
nie świadectwa na temat: „Co daje
mi obecność we wspólnocie neo-
katechumenalnej” trwało do godz.
1.30 w nocy. Następnie pieszo,
procesją z zapalonymi lampionami,
udaliśmy się do Bazyliki Mariac-
kiej, gdzie śpiewem i modlitwą
przywitały nas wspólnoty Światło

Życia i Odnowa w Duchu Świę-
tym, które tam były skupione na
modlitewnym czuwaniu.

Punktualnie o godz. 2.00 Arcy-
biskup Tadeusz Gocłowski w asy-
ście kapłanów – opiekunów wspól-
not modlitewnych, diakonów i kle-
ryków rozpoczął koncelebrę Mszy
świętej, wygłosił pouczającą ho-
milię, a na zakończenie wyraził
wszystkim serdeczne podziękowa-
nie.

Refleksja przyszła po powrocie
do domu – czuwanie rozpoczęło
się w sobotę, kiedy młodzież bawi
się na dyskotekach, a tymczasem
wśród nas widziałam bardzo dużo
młodych ludzi, co mnie szczerze
ucieszyło. Przyszły mi na myśl
słowa wypowiedziane przez Chry-
stusa: „. . . Maria najlepszą cząstkę
obrała”.

Gerda Skibowska

Na zdjęciu pierwszokomunijnym, od lewej:

I rząd – Ludmiła Kołek, Kamila Szurgocińska, Marlena Zawadzka, Paulina
Rimer, Jagoda Kantak, Marta Kisicka, Magda Malinowska, Magda Kusaj, Marta
Stankiewicz, Magda Zajączkowska,

II rząd – Paulina Rapicka, Katarzyna Nowak, Laurenia Bogdan, Edyta Radelska,
Emilia Bolczak, Kamila Krakowska, Agnieszka Butkiewicz, Karolina Salewska,
Justyna Makuch, Monika Kowitz, Cecylia Stapel, Agnieszka Wojnicz,

III rząd – Michał Wysiecki, Marek Bębenek, Adam Kosikowski, Dariusz Grot,
Dawid Blejder, Łukasz Brzeziński, ks. E. Szymański, Paweł Błaszczyk, Bogdan
Zieman, Michał Kwidziński, Dawid Szarmach, Bartek Brokos,

IV rząd – kat. Mariola Jankowska, Jarosław Gugała, Adam Leszczyński, Kacper
Banaczyk, Dawid Milewski, Marcin Wolski, Paweł Szatkowski, kat. Sabina Stolc.
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WYPOWIADAJĄ SIĘ GIMNAZJALIŚCI

Do redakcji „Kany” włączają się uczniowie naszego gimnazjum.
Oto jedno z wypracowań klasowych z języka polskiego, którego uczy
mgr Barbara Paradecka, na temat: „Czy rzeczywiście należy być
wiernym mimo wszystko” na podstawie rozważania o biblijnym Hiobie.

W barze COCOFLI pracuję już
dosyć długi okres czasu. Wielu
w nim spotkałem ludzi. Jedni byli
śmieszni, drudzy poważni. Wie-
le także słyszałem rozmów, lecz
nie brałem w nich udziału. Jedną
z rozmów, która mi najbardziej za-
padła w pamięci, było sprzeczanie
się Szatana z Jehową o Hioba.

Hiob według Jehowy był czło-
wiekiem wiernym i pobożnym,
a według Szatana sztucznym i fał-
szywym.

Po wysłuchaniu tej rozmowy,
w której wygrał Jehowa, zastana-
wiałem się, czy rzeczywiście nale-
ży być wiernym mimo wszystko?
Po długich rozważaniach stwier-
dziłem, że warto.

Wierność jest pozytywną cechą
człowieka. Osoba będąca wierną
ma czyste sumienie. A Hiob, mimo
wszystkich prób, które zsyłał na
niego Szatan, wciąż wielbił Boga.
Uważał, że Bogu trzeba dziękować
także za kary, które na nas zsyła,
bo może na nie zasłużyliśmy. Lecz
czy każdy z nas by tak potrafił?
Nie, na pewno nie. Czynem takim
może pochwalić się tylko osoba
mająca głęboką wiarę, taką jak
Hiob.

Podziwiam Hioba za jego wy-
trwałość, ale także za to, że nie
podporządkował się swojej żonie,
która mu kazała bluźnić. On do
końca wierzył, że za wielką miłość
do Boga pójdzie do nieba. Jako
dobry człowiek, modlił się także
za swoich przyjaciół, którzy od-
wrócili się od niego, gdyż wierzył,
że Bóg im wybaczy.

Wiara pomagała Hiobowi prze-
żyć dni trudne, w których do-
tknęły go różne choroby. Miał on
nadzieję, że Bóg za jego cierpienie,
po śmierci zabierze go do ziemi
obiecanej.

Uważam, że warto być wier-
nym mimo wszystko. Wiara po-
zwala nam przeżyć dni trudne,
po których nastąpią szczęśliwe,
wzorem Hioba, który za swo-
ją wierność został wynagrodzo-
ny odzyskaniem szczęścia. Moim
zdaniem, powinniśmy być wierni
swojemu Bogu, dziękować Jemu
za wszystko, co nam daje, choć
czasami nam to się nie podoba.
Kary, które zsyła nam Bóg, na
pewno są słuszne.

Monika Lorkowska, kl. II b

22



WIARA ŁASKĄ OD PANA

Piotr otrzymuje władzę paster-
ską: „Szymonie synu Jana, czy
miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do
niego: „Paś baranki moje”.

Jezus po raz drugi powtórzył to
samo pytanie otrzymując taką samą
odpowiedź Piotra; gdy po raz trzeci
powtórzył to samo pytanie, Piotr
zasmucił się: „Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce
moje!”

Piotr, który przez trzy lata był
blisko Jezusa, można by powiedzieć,
iż miał wielką mądrość i rozumiał
wszystko, jednak bardzo mocno, bo
aż trzykrotnie musiał potwierdzić
swoją miłość i bezgraniczne posłu-
szeństwo.

Po otrzymaniu od Jezusa władzy
pasterskiej Piotr dokonuje cudów –

gdy odwiedzał wszystkich, zastał
pewnego człowieka, który od ośmiu
lat leżał sparaliżowany w łóżku – po-
wiedział do niego: „Jezus Chrystus
cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje
łóżko”! Natychmiast wstał i miesz-
kańcy, którzy go widzieli, nawrócili
się”.

Przyszedł Piotr do izby w któ-
rej leżały zwłoki pewnej uczennicy,
a wdowy z łzami w oczach pokazy-
wały Mu, jak dużo dobrych rzeczy
robiła za swego życia. Po usunięciu
wszystkich Piotr upadł na kolana
i modlił się. Potem zwrócił się do
ciała: „Wstań”. A ona otwarła oczy
i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr
podał jej rękę i podniósł ją. Wieść
o tym rozeszła się i wielu uwierzyło
w Pana.

Halina Kanka

KRONIKA
nie tylko parafialna

Wiosną br. wójt gminy Trąbki
Wielkie ogłosił konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu naszej gminy.
Zaproponowano 2 tematy: „Kon-
stytucja 3 Maja” – dla młodzieży
i dzieci starszych oraz „Wiosna” –
dla dzieci młodszych.

Na sesji Rady Gminy Trąbki
Wielkie w dniu 15 maja odbyło

się uroczyste wręczenie nagród dla
zwycięzców konkursu. W kategorii
klas „0” zwyciężyły: Magda Paw-
łowska przed Anną Kanką ze SP
w Kłodawie oraz Dariuszem Tysle-
rem ze SP Czerniewo; wyróżniono
także Monikę Stanke i Helenę Ki-
sicką ze SP w Sobowidzu.

W kategorii klas I – III zwycięży-
ły: Marta Schuchardt ze SP w Mie-
rzeszynie, przed Karoliną Mielnik
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i Marzeną Misior ze SP w Trąb-
kach Wielkich (praca wspólna) oraz
Hanną Tuszkowską ze SP w So-
bowidzu; wyróżnieni zostali: Bar-
bara Markowska ze SP w Sobowi-
dzu i Przemysław Chudzicki ze SP
w Mierzeszynie.

W kategorii klas IV–VI pierwsze
trzy miejsca zajęli kolejno: Emilia
Krefta ze SP Czerniewo, Pauli-
na Raszewska ze SP Mierzeszyn
oraz zespół: Barbara Bąk, Justyna
Jaszewska, Partycja Niedźwiecka,
Sebastian Pianowski ze SP w Trąb-
kach Wielkich; wyróżnienia otrzy-
mali: Katarzyna Cierocka ze SP
w Sobowidzu i Monika Koprowska
ze SP w Mierzeszynie.

W kategorii gimnazjów 3 pierw-
sze miejsca zajęli:

I – zespół w składzie: Dagma-
ra Drobniewska, Urszula Głowac-
ka, Agnieszka Plak, Danuta Retza,
Agnieszka Ziemann,

II – zespół w składzie: Natalia
Wasilewska, Karolina Neumann,

III – Iza Sosnowska
– wszyscy z Gimnazjum w Trąb-

kach Wielkich.
***

29 maja br. w GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich odbył się II Powia-
towy Konkurs Recytatorski Poezji
Zygmunta Bukowskiego. Komisja
konkursowa w składzie: przewod-
nicząca Małgorzata Bałabuch oraz
członkowie: Alina Czechowicz i Ire-
na Pawlukiewicz, przyznała nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:

I w kategorii szkół ponadpodsta-
wowych:

1. miejsce – Katarzyna Pacewska
z ZSR w Rusocinie;

2. miejsce – Joanna Knitter
z ZSOiO w Pruszczu Gd.;

3. miejsce – Katarzyna Gall
z Przywidzkiego Centrum Kultu-
ry;

wyróżnienia: Helena Latasze-
wicz ze Stowarzyszenia Rodziny
Kelpinga w Kłodawie i Karolina
Zadrożna z ZSR w Nowym Stawie.

II w kategorii gimnazjów:
1. miejsce – Izabela Sosnowska

z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich;
2. miejsce – Ewa Górna z Gim-

nazjum w Pruszczu Gd.;
3. miejsce – Lucyna Janus z Gim-

nazjum w Cedrach Wielkich;
wyróżnienia: Katarzyna Migas

z Gimnazjum w Przywidzu i Kata-
rzyna Zadura z Gimnazjum w War-
czu.

III w kategorii szkół podstawo-
wych

1. miejsce – Magdalena Olszew-
ska ze SP w Czerniewie;

2. miejsce – Karolina Orłowska
ze SP w Pręgowie;

3. miejsce – Marcin Szwemiński
ze SP w Sobowidzu;

wyróżnienia: Izabela Szymecka
ze SP w Pszczółkach, Michał Samo-
ruk ze SP w Trzepowie i Paulina
Misztal ze SP w Suchym Dębie.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali
nagrody książkowe oraz dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu (32
osoby) otrzymali pamiątkowe dy-
plomy.

SD
***

9 maja br. ks. Kazimierz Glama,
proboszcz parafii w Postołowie ob-
chodził 18. rocznicę kapłaństwa. Z
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tej okazji bp Edmund Piszcz, Me-
tropolita Olsztyński odprawił w na-
szym Sanktuarium uroczystą Mszę
św. dla kapłanów całego rocznika.
Potem w Domu Pielgrzyma odbyło
się krótkie spotkanie przy kawie.

***
13 czerwca br. nasz proboszcz,

ks. kanonik Edward Szymański ob-
chodził 36 rocznicę kapłaństwa. Z
tej okazji otrzymał kwiaty oraz ser-
deczne życzenia od wspólnoty neo-
katechumenalnej, Przymierza Ro-
dzin i szafarzy Eucharystii. Szkoda,
że tak mało parafian uczestniczyło
we Mszy św.

***
16 czerwca br. wspólnota neo-

katechumenalna z naszej parafii

uczestniczyła w całodniowym spo-
tkaniu (konwiwencji) w Postołowie.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mo-
dlitwą Godzin. Potem było dzielenie
się Słowem Bożym. Po południu
wszyscy zasiedli do wspólnie przy-
gotowanego posiłku – agapy. Był też
czas wolny, okazja do zwiedzenia
okolicy, tym bardziej, że sprzyja-
ła temu słoneczna pogoda. Wieczo-
rem uczestniczyliśmy w Eucharystii
sprawowanej w uroczym kościele w
Postołowie. Przy tej okazji pragnie-
my podziękować ks. Kazimierzo-
wi Glamie za serdeczne przyjęcie,
życzliwość i udostępnienie nam po-
mieszczeń przykościelnych.

JP

ANTYGONA W KOŚCIELE

17 czerwca w kościele W Sobo-
widzu odbyła się premiera tragedii
Sofoklesa „Antygona”, przygoto-
wana przez gimnazjalistów z koła
polonistycznego „My z XXI wie-
ku”. Spektakl wyreżyserowali na-
uczyciele Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich: Barbara Harbul i Stani-
sław Szulist.

Praca nad przygotowaniem
spektaklu trwała od listopada
2000 r. Pierwsze prace polegały na
czytaniu tekstów. Od marca br.
uczniowie pracowali nad głosem
i interpretacją. Rozmawiano też
o wymowie ideowej „Antygony”,
aby gimnazjaliści mogli uchwycić
sens tej tragedii. Poprzez tekst

i grę chciano przedstawić te war-
tości, które są aktualne również
dzisiaj. W maju projektowano stro-
je i rozpoczęto próby w kościołach.
Młodzi aktorzy są zdyscyplinowa-
ni i zafascynowani pracą w kole,
dlatego odnieśli sukces.

Spektakl rozpoczął się słowem
wstępnym przygotowanym przez
Barbarę Harbul. Wprowadziła ona
widzów do antycznego świata,
przedstawiając historię rodu Edy-
pa. Na scenie pojawiły się pierwsze
aktorki: Izabela Sosnowska jako
tytułowa Antygona i Natalia Świę-
torecka jako Ismena. W rolę Kre-
ona wcielił się Tomasz Schuchardt,
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rolę Hajmona grał Marek Kotula
a Eurydyki – Karolina Neumann.

Chór wystąpił w składzie: Pau-
lina Ciećko, Joanna Formela, Anna
Kosidło, Ilona Bela i Natalia Rod-
nicka.

Przewodnikiem chóru był Ma-
ciej Warmbier, Strażnikiem To-
masz Dajda, Posłańcem – Adrian
Waśniewski a Tyrezjaszem Ewe-
lina Nakielska. Tomasz Jaszczyk
i Krzysztof Żukowski pełnili funk-
cję straży. W rolę suflera wcielił się
pan Stanisław Szulist.

Spektakl spotkał się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem przez wi-

downię. Widzowie docenili trud
młodzieży włożony w opanowanie
ogromnych tekstów i ich grę ak-
torską. Uważam, iż autorzy – na-
si uczniowie, zasługują na podziw
i udowadniają, iż „mają skrzy-
dła” by wzbić się ponad poziomy.
Aplauz publiczności był najlepszą
dla nich nagrodą i zachętą do dal-
szej działalności. Koło „My z XXI
wieku” planuje już następne spek-
takle, które łączy jedno – repertuar
klasyczny.

Dorota Niewiadomska

Aktorzy, odtwórcy „Antygony”, przyjmują owacje licznej widowni.
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O UŚMIECH DZIECKA

W Szkole Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich robi się wiele, by
twarze uczniów często rozjaśniał
uśmiech. W dniu tak szczególnym
jak 1 czerwca nauczyciele wspierani
przez rodziców nadzwyczaj starali się
dostarczyć dzieciom licznych powo-
dów do radości.

Agata Caboń, Lucyna Rekowska
i Sabina Stolc zabrały klasę zerową na
wycieczkę do ogrodu zoologicznego.
Nad rozbawioną gromadką biegającą
po alejkach oliwskiego ogrodu czuwa-
li także pan Jan Kula i pani Danu-
ta Brokos. Przemierzenie wszystkich
ścieżek ogrodu, śmiechy przywybiegu
dla małp, zachwyty nad pawim ogo-
nem i barwami papug nie zakończyły
świątecznego dnia. Kolejną niespo-
dzianką była wizyta w McDonald’s,
gdzie dzieci nie tylko zaspokoiły głód,
ale zostały obdarowane balonikami
i daszkami przeciwsłonecznymi. Za-
bawki dołączone do posiłku umiliły
powrotną podróż autobusem.

Klasy pierwsze z wychowawczy-
niami Ewą Wojtas i Ewą Wojewódką
oraz paniami Małgosią Kusz i Kari-
ną Kęsy bardzo wesoło spędziły czas
w Centrum Zabaw dla Dzieci. Po
szalonej zabawie lody miały jeszcze
wspanialszy smak niż zwykle!

Uczniowie, którzy pozostali
w szkolnych murach, także mieli
sporo powodów do radości. Dzień roz-
począł konkurs piosenki przeprowa-
dzony z humorem i swadą przez pa-
nią Teresę Wawrynowicz. O godzinie
9.00 przybyli goście: przedstawiciele
Rady Szkoły oraz Banku Spółdziel-
czego z Pruszcza Gdańskiego, aby

przekazać uczniom komputer i dru-
karkę. Po tej miłej uroczystości dzieci
wraz z nauczycielami poszły na sta-
dion, który stał się miejscem zmagań
sportowych. Klasy rywalizowały mię-
dzy sobą w biegu sztafetowym oraz
konkursach zręcznościowych. Prze-
prowadzono też konkurs rysunków
kredą na asfalcie.

Wszyscy uczestnicy zmagań otrzy-
mali drobne upominki ufundowane
przez sklepik uczniowski. Nad spraw-
nym przebiegiem rywalizacji na sta-
dionie czuwali Walentyna Klemienia
i Janusz Jaromin.

Wielu emocji dostarczył ponadto
mecz piłki nożnej między reprezen-
tacją klasy VI a resztą szkoły, który
odbył się poza konkursem.

2 czerwca w murach szkoły roz-
brzmiewały wesołe opowieści o mi-
nionym dniu, a wtórowały im odgłosy
radości wywoływane wygranymi w lo-
terii fantowej przeprowadzonej przez
samorząd uczniowski. Za symbolicz-
ną złotówkę można było u Agnieszki
Szczurowskiej i Marty Brokos kupić
los i wygrać nawet wspaniały samo-
chód, co może poświadczyć posiadacz
szczęśliwego losu Krzysiu Szrul z kla-
sy pierwszej.

Uśmiechy rozjaśniające twarze
dzieci podczas loterii fantowej to za-
sługa darczyńców – właścicieli trąb-
kowskich sklepów, których hojność
pozwoliła na przeprowadzenie zaba-
wy.

Ewa Wojewódka
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CEZAREA

W Biblii jest mowa o dwu mia-
stach zbudowanych na cześć cesarza
rzymskiego, noszących nazwy Ceza-
rea. Są to: Cezarea Filipowa (obec-
nie Banias) i Cezarea Palestyńska
(Nadmorska).

Pierwsza, na co wskazuje nazwa,
znajduje się w prowincji tetrarchy
Filipa, jednego z synów Heroda
Wielkiego, brata Heroda Antypasa.

Filip kazał zbudować miasto
w czasach przyjścia na świat Je-
zusa. Sam wybrał miejsce u stóp
góry Hermon, ze względu na jego
piękno, łagodny klimat panujący u
jednego z trzech źródeł Jordanu,
oraz położenie na szlaku dróg.

Według Ewangelii, w Cezarei
Filipowej święty Piotr uznając me-
sjanizm Jezusa wyznał: „Ty jesteś
Chrystus, Syn Boża żywego” (Mt
16,16).

Również w tym miejscu Jezus,
prawdopodobnie opuszczając czaso-
wo Galileę w związku z groźbami
Heroda Antypasa, zapowiedział po
raz pierwszy uczniom swoją mękę,
śmierć i zmartwychwstanie mówiąc:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je”
(Mt 16,24– 25).

Właśnie w Cezarei Filipowej toż-
samość Jezusa i charakter Jego
posłannictwa ujawniły się po raz
pierwszy tak jasno i wyraźnie. Tak-
że posłannictwo Kościoła zostało

określone dokładnie: „Piotrze, tobie
dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a cokolwiek roz-
wiążesz na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie” (Mt 16,19).

Miejsce, gdzie w czasach grec-
kich czczono bożka Pana, za pano-
wania arabskiego zmieniło nazwę
na Paneas. Obecnie znajduje się
tu piękny park, w którym kaska-
dami spływają wody Jordanu. Dla
chrześcijan jest to święte miejsce
początków Kościoła.

Cezarea Palestyńska, bardziej
znana od Cezarei Filipowej, jest
częściej wymieniana w Biblii. Ten
port śródziemnomorski, położony
ok. 50 km na północ od dzisiejszego
Tel-Awiwu, zbudował Herod Wielki
w latach 12–9 przed Chr.

Dzięki zakrojonym na wielką
skalę pracom, Herod uczynił z Ce-
zarei główne miasto swojego króle-
stwa. Miało ono charakter „rzym-
ski”. Znajdowały się tu: pałac kró-
lewski, świątynia poświęcona Augu-
stowi, sąsiadująca z piętnastohekta-
rowymzbiornikiemwodnymmiędzy
dwoma wałami ozdobionymi wiel-
kimi posągami oraz, jak wszędzie,
amfiteatr.

W czasach Jezusa, po obaleniu
Archelaosa, syna Heroda, Rzymia-
nie, którzy przejęli bezpośrednią
władzę nad Judeą-Samarią, uczyni-
li z niej miejsce letniej rezydencji.
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Mieszkał tam stale Poncjusz Pi-
łat, który do Jerozolimy udawał się
tylko z ważnych powodów.

Rzymska obecność uczyni z Ce-
zarei swego rodzaju centrum ewan-
gelizacji pogan. To właśnie tutaj
nastąpiło szczególnie ważne wyda-
rzenie, mianowicie nawrócenie set-
nika Korneliusza. Piotr rozpoznając
w nim dziełoDucha Świętego, udzie-
li mu chrztu, dając w ten sposób
początek praktyce, która następnie
przez wieki obejmuje setki milionów
nie-Żydów.

Święty Paweł, apostoł narodów,
wielokrotnie odwiedzi Cezareę, wy-
ruszając w podróżmorską albo scho-
dząc na ląd. Co więcej, spędzi on
tutaj dwa lata na „kontrolowanej
wolności”, w oczekiwaniu na po-
stawienie go przed sądem Cezara
w Rzymie.

W tym czasie skorzysta z okazji,
aby umocnić miejscową wspólnotę
chrześcijańską i świadczyć o swoim
własnym spotkaniu ze Zmartwych-
wstałym.

Cezarea odegra bardzo ważną ro-
lę w pierwszych wiekach Kościoła.
Aż do V wieku po Chr. biskupi Je-
rozolimy będą podlegali biskupom

Cezarei. Ok. 230 roku Orygenes
założy tu pierwszą szkołę teologii
biblijnej, dysponującą wielką biblio-
teką. Odbędzie tu studia niejaki
Euzebiusz, późniejszy biskup, uwa-
żany słusznie za pierwszego histo-
ryka Kościoła.

To miasto, mające w okresie
bizantyńskim duże znaczenie, pod
panowaniem perskim, a potem arab-
skim, zacznie chylić się ku upad-
kowi. Dopiero krzyżowcy przywró-
cą mu świetność. Święty Ludwik
odbuduje fortyfikacje i rozpocznie
budowę katedry, której jednak nie
dokończy.

Zdobyte wkrótce przez Arabów,
to wspaniałe miasto zakończy żywot
jako zwykły kamieniołom dostarcza-
jący materiału na budowę meczetu
Świętego Jana z Akry.

Ostatnio, dzięki wysiłkowi po-
nad dwu tysięcy pięciuset archeolo-
gów udało się odrestaurować zasad-
niczą część oryginalnych obiektów,
podziwianych każdego roku przez
rzesze turystów, na szczęście nasta-
wionych pokojowo.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z maja to LICHEŃ.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki, już tradycyjnie, ufundował Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jur-
kowska z Trąbek Wielkich. Za rozwiązanie kwietniowej krzyżówki nagroda
przypadła Justynie Grzębskiej, natomiast „majową” nagrodę wylosował
Jakub Lewańczyk. 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 22 lipca).

1

2

3

4

5

6

7

1. Pora roku. 2. Czas przed Bożym Narodzeniem. 3. Inaczej – ksiądz.
4. Czarny kontynent. 5. Nakrycie głowy. 6. Rzeka, w której chrzcił Jan
Chrzciciel. 7. Imię księdza Szymańskiego.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Lipiec 2001

1. Za śp. Paulinę i Leona Dufke
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 700

Za śp. Elżbietę Czerwińską,
godz. 830

Za śp. Irmgardę Marocką
i Krystynę Niemczyk,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

2. Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Bożeny i Ryszarda Kamińskich

3. Za śp. Helenę Siatkowską,
Teodozję i Józefa Belau

4. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Doroty i Teofila Bąków

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Magdaleny
– p. Karcz

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Wojciecha
– p. Chmielewskiego

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Jadwigi – p. Papis

8. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Agnieszki Karcz,
godz. 700

O pogodę i szczęśliwe zbiory,
z róży św. Franciszka,
z Czerniewa, godz. 830

Za śp. Mieczysława Bławata,
godz. 1100

9. O zdrowie dla Anny Zulewskiej
10. Za śp. Jana i Leona

Hendrychów
11. Dziękczynna w 80. rocznicę

urodzin Małgorzaty Kinder
12. Dziękczynna w 10. rocznicę

sakramentu małżeństwa Ewy
i Jerzego Bławatów

13. O zdrowie dla Zofii Kromer
14. Dziękczynna w 45. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Teresy i Zygfryda
Rogallów

15. Dziękczynna z intencji
p. Kielasów, godz. 700

Za śp. Józefa Kosztyłę,
godz. 830

Za śp. Wiktorię i Aleksandra
Kaczyńskich, godz. 1100

Dziękczynna w 40. rocznicę
urodzin szafarza Eucharystii
Mariana Lewańczyka,
godz. 1800

16. Za śp. Urszulę, Stanisławę
i Willego Salewskich oraz za
śp. Marię Plicht

17. Za śp. Alfreda Karassek
18. Za śp. Annę Bluhm
19. Za śp. Eckharda, Tomasza,

Klarę, Franciszka
Sławińskich

20. W pewnej intencji
21. Dziękczynna w 35. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Piotra Heblów
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22. Za śp. Annę Bluhm, godz. 700

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

Za śp. Jadwigę Laskowską,
godz. 1100

Za śp. Gabriela Łyczaka
(3. rocznica śmierci),
godz. 1800

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Zdzisławy i Zygmunta
Preussów

25. Za śp. Jakuba Czerwa
26. Za śp. Helenę Szymczyk

(10. rocznica śmierci)

27. Za śp. Stanisława Krępę oraz
za śp. ks. Ryszarda

28. Za śp. Elżbietę Czerwińską
29. Za zmarłych z rodziny

Garczyńskich i Struckiel,
godz. 700

Za śp. Łucję Selka (5. rocznica
śmierci), godz. 830

Za śp. Krystynę Niemczyk
(9. rocznica śmierci), za
zmarłych z rodziny Szyców
oraz za śp. Irmgardę Marocką,
godz. 1100

30. Za śp. Rozalię, Józefa,
Franciszka i Martę z rodziny
Dończyków

31. Za śp. Ignacego Olszewskiego

ROCZNICE

Dar nowego życia
2 lipca 2000 r. Jacek Maciej Wróblewski przez sakrament chrztu świętego
otrzymał dar nowego życia Bożego i został włączony do wspólnoty Kościoła
świętego.

Rocznice sakramentu małżeństwa
1 lipca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Aliny i Grzegorza Szymczyków
4 lipca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Bożeny i Ryszarda Kamińskich
13 lipca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Jerzego Bławatów
20 lipca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Szymona Krause
24 lipca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Zdzisławy i Zygmunta
Preussów

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. . . Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. . . Tak
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. . .” (z liturgii
sakramentu małżeństwa).

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


