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Z porcelanowych owali
Uśmiechają się do nas
twarze znajome
Im już wiadomo gdzie ta ojczyzna
Wolna od cierpień pokus i grzechów
A może tu leżą w nicość wtuleni
Wołając chórem

Zwalcie z nas ciężkie betony
Byśmy z wiosną mogli zakwitnąć
Aby raz jeszcze zetlić się
W żarliwej modlitwie
I pyłkiem najczystszym
Wznieść się do wyżyn
nowego żywota

Zygmunt Bukowski



LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH

W nadchodzących dniach częściej
odwiedzimy cmentarz, na którym
spoczywają nasi najbliżsi zmarli.
Piękny jest zwyczaj palenia zni-
czy i składania kwiatów oraz troska
o estetykę grobów. Nic jednak nie
zdoła zastąpić modlitwy, a przede
wszystkim ofiary Mszy św. w ich
intencji sprawowanej. To najcenniej-
szy prezent, jaki my żyjący może-
my ofiarować duszom oczekującym
w czyśćcu na wybawienie. Msza św.,
Komunia św., wypominki, odpusty,
modlitwa różańcowa ofiarowana za
dusze w czyśćcu, to skuteczna dla
nich pomoc, a także dobry uczynek
zasługujący na niebo.

W czwartek 1 listopada w na-
szym kościele Msze św. będą odpra-
wione o godz. 7.00, 8.30 i 17.00.
Na cmentarzu Msza św. i procesja
z poświęceniem pomników odbędą
się o godz. 13.00.

Ponieważ w tym roku nie zbiera-
liśmy ofiar dożynkowych na pokry-
cie należności wobec Seminarium
Duchownego w Oliwie (nasza po-
winność wynosi 2 tys. zł), proszę
o złożenie ofiar na ten cel podczas
Mszy św. na cmentarzu.

W dzień zaduszny każdy kapłan
może odprawić 3 Msze św. W naszym
kościele Msze św. będą o godz. 10.00
i 16.00, a w Ełganowie w świetlicy
o godz. 12.00.

Po uroczystości Wszystkich Świę-
tych możliwe będzie rezerwowanie
miejsca na cmentarzu pod warun-
kiem pogłębionego grobu, gdyż bar-
dzo szybko powiększa się liczba
grobów na ograniczonym przecież
terenie cmentarza.

ks. E. Szymański

KOMUNIKAT

Informujemy szanownych para-
fian, że odpowiedzialnymi za ukła-
danie kwiatów w kościele są panie
z Przymierza Rodzin. W związku
z tym, aby uniknąć sytuacji, że
w jednym tygodniu jest za du-
żo kwiatów do wystroju kościoła,
a w następnym ich brakuje, bardzo
prosimy osoby, które mają zamiar
ofiarować kwiaty na ten cel, aby po-
informowały o tym z kilkudniowym
wyprzedzeniem (dotyczy to również
planowanych ślubów oraz różnych

uroczystości kościelnych). Prosimy
o kontakt osobisty lub telefoniczny
ze Zdzisławą Dziemińską z Trąbek
Wielkich – tel. 683-71-36 lub Ma-
riolą Jankowską z Kleszczewa – tel.
683-75-29. Z góry dziękujemy za
przestrzeganie tej zasady, ponieważ
unikniemy w ten sposób wielu nie-
zręcznych sytuacji.

Zdzisława Dziemińska
i Mariola Jankowska
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2001

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7,2 – 4.9 – 14
1 J 3,1 – 3
Mt 5,1 – 12a

Maryja w Litanii loretańskiej jest
nazwana Królową Wszystkich Świę-
tych. Najpierw przesuwają się jakby
w procesji różne postacie ukazu-
jące różnorakie formy świętości:
patriarchowie, prorocy, apostoło-
wie, męczennicy, wyznawcy, dzie-
wice. . . Wyobraźmy sobie scenę opi-
saną w Apokalipsie, a przytoczoną
w pierwszym czytaniu dzisiejszej
uroczystości: „Wielki tłum, którego
nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków”, a nad tą nieprzeliczoną
rzeszą Maryję, prowadzącą ją do
baranka, to znaczy Jej Syna. Ma-
lując obraz świętych w Jeruzalem
niebieskim, Apokalipsa wskazuje na
pewien charakterystyczny rys: „To
ci, którzy opłukali swe szaty, i we
krwi Baranka je wybielili”.

W Apokalipsie czerwień krwi
jest znakiem przemocy i męczeń-
stwa, biel zaś wyraża światło, czyli
boskość i wieczność. Na pierwszy
rzut oka może się zdawać ma-
ło prawdopodobne wybielenie szat
czerwienią krwi, ale znaczenie sym-
boliczne jest jasne. Dzięki udzia-
łowi w męce Chrystusa wchodzi
się do chwały zmartwychwstania;
czerwień cierpienia związana z co-
dziennym noszeniem krzyża zastę-
puje blask szczęśliwości wiecznej

oświetlonej czystym światłem Bo-
żym. Maryja na Kalwarii w pełni
przeżyła mękę i śmierć. Ale jak
Chrystus zmartwychwstały w chwili
Wniebowstąpienia wszedł do świa-
tłości Ojca, tak Maryja po cierpieniu
i śmierci została wzięta do chwa-
ły nieba, gdzie połączy się z Nią
rzesza świętych, „którzy opłukali
swe szaty, i we krwi Baranka je
wybielili”.

(G.S.)

4 listopada: 31. niedziela
zwykła

Mdr 11,22– 12,2
Tes 1,11– 2.2
Łk 19,1 – 10

Ewangeliczna stronica z dzisiej-
szej niedzieli jest historią spotka-
nia dwóch spojrzeń: „Pewien czło-
wiek, imieniem Zacheusz, zwierzch-
nik celników i bardzo bogaty, chciał
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to
jest. . .”, „gdy Jezus przyszedł na
to miejsce, spojrzał w górę. . .” Za-
cheusz był wielkim grzesznikiem,
ale Jezus przyszedł właśnie „szukać
i zbawić to, co zginęło”. Tam, gdzie
Jezus dostrzega choćby tylko pra-
gnienie spotkania Go, choćby nie do
końca czyste, zatrzymuje się i wpra-
sza się do takiego domu, pozwalając,
by uważający się za sprawiedliwych
szemrali. Jezus nigdy nie odrzuca
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tego, kto Go szuka, wszyscy bo-
wiem są synami Abrahama, a raczej
synami Boga.

Zacheusz, wielki grzesznik, któ-
ry wzbogacił się wyzyskując ludzi,
zwraca teraz w czwórnasób to, co
zagrabił, i daje połowę swego ma-
jątku ubogim.

Radość Zacheusza przyjmujące-
go Jezusa w swoim domu łączy się
z radością Jezusa, ponieważ do do-
mu tego mógł przynieść zbawienie.

Jest to również radość Maryi, do
której nauczyliśmy się wołać każ-
dego dnia: „Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Maryja, pisze papież w Redemp-
toris Mater, „współdziała swą ma-
cierzyńskąmiłością w rodzeniu i wy-
chowywaniu synów i córek Kościoła
– Matki” (nr 44). Zróbmy więc
wszystko, żeby powrócił w naszych
rodzinach zwyczaj codziennego od-
mawiania różańca! Przyjmijmy z ra-
dością Maryję w naszych domach,
aby mógł wejść do nich także Chry-
stus niosący nam zbawienie.

(G.S.)

11 listopada: 32. niedziela
zwykła

2 Mch 7,1 – 2.9 – 14
2 Tes 2,16– 3,5
Łk 20,27– 38

Czy naprawdę istnieje coś takie-
go jak zmartwychwstanie? Wielu
również dzisiaj nie wierzy w nie.
Już zresztą w czasach Jezusa sa-
duceusze, pochodzący w większości
z bogatych i wpływowych rodów
kapłańskich, nie wierzyli w zmar-
twychwstanie, w odróżnieniu od
faryzeuszów.

Na ich prostacką koncepcję Je-
zus odpowiedział, że zmartwych-
wstanie nie jest zwykłym przedłu-
żeniem funkcji cielesnych ziemskie-
go życia, czyniąc tym samym alu-
zję do aniołów. Zmartwychwstanie
nie jest czymś wyimaginowanym.
On przekona o jego prawdziwości
swym ciałem powstałym z mar-
twych, noszącym jeszcze ślady męki
i zachowującym całe przemienione
bogactwo miłości i przyjaźni.

„Bóg nie jest Bogiem umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem dla
Niego żyją”. Nie ma nic niemoż-
liwego dla Boga. Niepokalane Po-
częcie i zmartwychwstanie można
albo razem przyjąć, albo odrzucić.
Oba wydarzenia są bowiem dziełami
dającej życie wszechmocy Boga.

Również Maryja jest już wskrze-
szona i żyje u boku swego Syna ze
swym dziewiczym ciałem ukształto-
wanymnawzór zmartwychwstałego
ciała Jezusa. Jest to prawda o wnie-
bowzięciu ogłoszona przez Piusa XII
i potwierdzona przez Sobór Waty-
kański II.

Ta, która podczas zwiastowania
nazwała siebie służebnicą Pańską
i była prawdziwą uczennicą Chry-
stusa jest teraz sławiona jako kró-
lowa wszechświata i „wzięta do
nieba nie zaprzestaje owej zbawczej
służby, w której wyraża się macie-
rzyńskie pośrednictwo aż do wie-
kuistego dopełnienia się wszystkich
wybranych” (RM 41). Maryja wraz
z Jezusem oczekuje nas. Jesteśmy
wyglądani.

(G.S.)
18 listopada: 33. niedziela
zwykła

Ml 3,19– 20a
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2 Tes 3,7 – 12
Łk 21,5 – 19

Nigdy nie brakowało ludzi przepo-
wiadających katastrofy, fałszywych
proroków, których także w naszych
czasach jest pełno.

Jezus przestrzega nas: „Strzeż-
cie się, żeby was nie zwiedziono”.
Iluż bowiem pseudochrześcijan i fał-
szywych mesjaszy zna historia! Ile
sekt głoszących bliskie nadejście
Jezusa, posługujących się językiem
Ewangelii, proponujących swoje opi-
nie, stojące w sprzeczności z oczy-
wistymi prawdami Ewangelii.

Jezus nie chce nas straszyć, lecz
wręcz przeciwnie, uprzedza nas,
abyśmy przygotowali się wewnętrz-
nie do pozostania wiernymi Jego
słowu. Bóg jest Panem historii, Je-
go dzieci nie mają czego się lękać,
jeżeli ich wiara pozostanie silna.

Boży plan ma na celu życie, nie
zaś śmierć i zniszczenie. Naszym
horyzontem jest nadzieja, ponieważ
rzeczy ostateczne, eschatologiczne,
są znakiem przyjścia w chwale
Chrystusa, żyjącego i zmartwych-
wstałego. Dlatego także pośród
prób i prześladowań czy wydawa-
nia przez członków rodziny niech
nie opuszcza was radość: „Ale włos
z głowy wam nie zginie. Przez swo-
ją wytrwałość ocalicie wasze życie”.
Każdy czas jest czasem świadectwa,
czasem męczeństwa, jak mówi się
po grecku.

Maryja, która w Bożym pla-
nie jest zjednoczona z Chrystusem
w sposób szczególny, jako Matka-
-Dziewica podczas Jego pierwszego
przyjścia, jest z Nim złączona także
jako nieobecna, oczekując drugiego

przyjścia, „jako pośredniczka łask,
w tym ostatecznym przyjściu, kiedy
będą ożywieni wszyscy, którzy nale-
żą do Chrystusa, kiedy jako ostatni
wróg zostanie pokonana śmierć”
(RM 41).

(G.S.)

25 listopada: Niedziela
Chrystusa Króla

2 Sm 5,1– 3
Kol 1,12– 20
Łk 23,35– 43

W ostatnią niedzielę roku litur-
gicznego Kościół czci swego Króla
i odnawia Mu swoje posłuszeństwo,
wiarę i miłość.

Jest to dziwny król, ukrzyżowa-
ny między dwoma łotrami, uznany
tak jak i oni za złoczyńcę.

Nieco ponad trzydzieści lat wcze-
śniej młodej dziewczynie, która do-
piero co wyszła za mąż, anioł Boży
powiedział: „Poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwa-
ny Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron jego praojca, Dawida.
Będzie On panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowa-
niu nie będzie końca”. Maryja tam,
pod krzyżem, przypomniała sobie
te obietnice. Zrozumiała, że god-
ność królewska Jej Syna nie ma nic
wspólnego z majestatem władców
tego świata.

Faktycznie bowiem z polityczne-
go punktu widzenia jeden z łotrów
ubliża Mu: „Czy Ty nie jesteś Me-
sjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.
Jezus, prawdziwy król, pozostaje
jednak na krzyżu. Jego mocą i chwa-
łą jest służba, nie zaś panowanie.
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To jest prawdziwe zbawienie, tak-
że to polityczne, wyzwalające od
milenaryzmów religijnych, teologii
wyzwolenia, posługujących się ka-
rabinami. To krzyż zbawia, a nie
potęga. Także, gdy chodzi o godność
królewską, Jezus jest absolutną no-
wością.

Drugi z łotrów jako pierwszy na-
zwał Jezusa po imieniu, zrozumiał
bowiem Bożą solidarność polegającą
na tym, iż Jezus umiera z nim i za
niego. Zrozumiał, że Jego królestwo
sięga poza granice śmierci, dlate-
go powierza się w Jego ręce i nie

boi się już śmierci. A Jezus mówi
mu: „Amen. Dziś ze Mną będziesz
w raju”.

Trzeba być Chrystusa, żyć
w Chrystusie i z Chrystusem, aby
być z Chrystusem na zawsze.

W Maryi, wiernej służebnicy,
urzeczywistniło się także „królo-
wanie z Chrystusem”.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański

SŁOWNIK KOŚCIELNY

Encyklika

Słowo to oznacza urzędowe pi-
smo papieża skierowane do całego
Kościoła w sprawach doniosłej wa-
gi. Ma na celu utrzymanie w Ko-
ściele jedności wiary i przekonań,
służy wyjaśnieniu spornych kwe-
stii i wskazywaniu właściwej drogi
rozwoju nauki chrześcijańskiej. Za-
wiera konkretne pouczenia i niekie-
dy dogmatyczne orzeczenia. Należy
ona do uroczystych aktów (doku-
mentów) Stolicy Apostolskiej. Ma
większe znaczenie od pism admi-
nistracyjnych, dyscyplinarnych, ta-
kich jak: bulla, breve, czy list apo-
stolski.

Bullą nazywamy dekrety pa-
pieskie pisane w języku łacińskim
w uroczystej formie i na pergaminie
oraz zaopatrzone w pieczęć. Tre-
ścią tego pisma są decyzje dotyczące
beatyfikacji, kanonizacji, jubileuszy,

tworzenia nowych diecezji, jak rów-
nież spraw wiary i moralności.

Breve jest bullą o mniej uro-
czystym charakterze, choć również
napisanym na pergaminie w języku
łacińskim i opieczętowane pieczę-
cią – pierścieniem rybaka. Treścią
takiego dokumentu są zarządzenia
papieskie, nadania przywilejów, dys-
pens i odpustów dla konkretnych
kościołów lokalnych lub osób.

Listy apostolskie są pi-
smami papieskimi redagowanymi
przez kancelarię Sekretariatu Sta-
nu w sprawach administracyjnych,
sądowniczych, a niekiedy politycz-
nych.

Tytuł encykliki przyjmuje się od
pierwszych słów rozpoczynających
pismo papieskie. Pierwsze słowa są
tak dobrane, by wskazywały na treść
zawartą w encyklice. Teksty ency-
klik ogłasza urzędowy organ Stolicy
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Apostolskiej w „Acta Apostoliae Se-
dis” zazwyczaj w języku łacińskim.

Papież Pius IX napisał 33 ency-
kliki, Leon XII – aż 51 encyklik,
Pius XII – 41, a Jan Paweł II –
dotychczas 13. Są to:
� Redemptor hominis (Odkupiciel
człowieka);
� Dives in misericordia (o Bożym
miłosierdziu);
� Laborem exercens (O sprawiedli-
wości społecznej);
� Slavorum Apostoli (o apostołach
Słowian Cyrylu i Metodym);
� Dominum et vivificantem (o Du-
chu Św.);
� Redemptoris Mater (o Matce Od-
kupiciela);
� Solicitudorei socialis (o sprawach
społecznych);
� Redemptoris missio (o misji Jezu-
sa Chrystusa);
� Centessimus Annus (o ideologiach
totalitarnych);
� Veritatis Splendor (o nauczaniu
moralnym Kościoła);
� Evangelium Vitae (o nowej ewan-
gelizacji);
� Ut unum sint (o działalności eku-
menicznej);
� Fides et Ratio (o stosunku wiary
do rozumu).

Konklawe

Oznacza odizolowane (pod klu-
czem) miejsce, w którym Kolegium
Kardynalskie dokonuje wyboru pa-
pieża. Pierwotnie papieża wybierało
duchowieństwo i lud rzymski. Pro-
wadziło to do sporów i ingerencji
władzy państwowej, a niekiedy sy-
monii czyli świętokupstwa. Zdarza-
ło się, że obok papieża wybierano

i antypapieża, gdyż kardynałowie
naciskami przez swoich władców
nie mogli uzgodnić osoby kandy-
data. Nowo wybrany papież przed
objęciem urzędu składał cesarzowi
przysięgę wierności.

Dopiero w 1274 roku na Soborze
w Lyonie, określono przepisy do-
tyczące wyboru papieża. Niemniej
władcy świeccy nie chcieli rezygno-
wać z przywileju zatwierdzania oso-
by nowego papieża. Jeszcze w 1903 r.
po śmierci Leona XIII cesarz au-
striacki Franciszek Józef głosem
kardynała krakowskiego Jana Pu-
zyny przeszkodził wyborowi kardy-
nała Rampolli na papieża. Wybrany
wówczas papież św. Pius X zakazał
pod groźbą ekskomuniki zgłaszania
weta przez władców świeckich przy
wyborze następnych papieży.

Ostatniej redakcji obowiązujące-
go prawawyborczego dokonał papież
Jan Paweł II w 1996 r.

Sposób wyboru papieża

Między 16 a 19 dniem po śmierci
papieża kardynałowie zbierają się
w Kaplicy Sykstyńskiej w Watyka-
nie na konklawe. Prawo głosu ma
każdy kardynał, który nie ukończył
80 lat życia, zaś wybranym może
być taki, który nie ukończył 75 lat
życia. Wszyscy składają przysięgę
zachowania całkowitego milczenia
na temat przebiegu obrad i nie wol-
no im kontaktować się ze światem
zewnętrznym. Im dłużej przeciągają
się wybory w czasie, tym skrom-
niejsze są warunki ich bytowania.
Głosowanie jest całkowicie tajne.
Dla ważności wyboru potrzebna jest
większość dwóch trzecich głosów,
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plus jeden. W razie konieczności na-
stępuje wybór między dwoma kar-
dynałami, którzy wcześniej zyskali
najwięcej głosów. Wszystkie karty
głosowań po zakończeniu konkla-
we są zapieczętowane i przekazane
do archiwum. Rezultat wyboru jest
przekazany oczekującym na placu
św. Piotra za pomocą dymu, czarne-
go, gdy wybór jeszcze nie dokonany
i białego, gdy głosowanie zakończyło
się wyborem nowego papieża.

Papież przybiera nowe imię
i przyjmuje hołd od swoich wybor-
ców. Rezultat wyboru ogłasza z bal-
konu kaplicy zebranym wiernym
kardynał protodiakon, każdorazowy
biskup Ostii. W dniu 16 paździer-
nika 1978 r. o godzinie 18.43 drob-
ny siwiutki kardynał Pericale Felici
drżącym głosem ogłosił w języku ła-
cińskim: „Habemus Papam (mamy
papieża) Najczcigodniejszego i Naj-
jaśniejszego Karola kardynała Woj-
tyłę”. Nowy Ojciec święty udziela
pierwszego błogosławieństwa Urbi
et Orbi (miastu i światu).

Znaczenie niektórych liczb
występujących w Piśmie świętym

W Grecji zrozumienie warto-
ści liczb oznaczało zdobycie wie-
dzy o wszechświecie. W filozofii
Pitagorasa liczba była „przyczyną
sprawczą świata”. Liczby parzyste
były rodzaju męskiego i uosabiały
moce duchowe, a nieparzyste ro-
dzaju żeńskiego i oznaczały to co
materialne. W Grecji poszczególne
litery alfabetu miały też wartość
znaków liczbowych i przechowały
się do naszych czasów.

Na przykład litery C = 100; L
= 50; X = 10; M = 1000. W Sta-
rym Testamencie u podstaw świa-
ta stworzonego są liczby. W Księ-
dze Mądrości (11,20) czytamy: „Aleś
Ty wszystko urządził według miary,
liczby i wagi.”

Oto najciekawsze liczby:
Liczba 1 ma związek z Bogiem

„Słuchaj Izraelu, Pan jest. . . Panem
jedynym” (Pwt 6,4)

Liczba 2 jest wyrazem dopełnie-
nia. Do arki Noe wziął po parze
zwierząt i ptaków. Dwie były tablice
przykazań Bożych. Dwie kolumny
przed słynną świątynią Salomona.
Dwa są Testamenty Przymierza,
Stary i Nowy Testament. Bóg stwo-
rzył parę pierwszych ludzi: męż-
czyznę i kobietę. Dwie są natury
Chrystusa: Boska i ludzka. W No-
wym Testamencie: w świątyni modli
się faryzeusz i celnik; (Łk. 18 –10);
nikt nie może dwom panom służyć
(Mt 6,24).

Liczba 3 stanowi pełnię dosko-
nałości. Wyobraża jedność rodziny:
ojciec, matka i dziecko. Wszechświat
składa się z trzech sfer: niebo, zie-
mia i podziemie (piekło). Trzykroć
święty jest Bóg. Święty, święty, świę-
ty jest Pan zastępów (Iz 6,3). Trzy
razy w roku miał zjawić się Izraeli-
ta przed obliczem Pana (Wj 23,17).
Izraelici obchodzili trzy doroczne
święta: Przaśników (Pascha), Świę-
to Tygodni i Święto Namiotów. Trzej
synowie Noego: Sem, Cham, Jafet
symbolizują korzenie ludzkości. Jo-
nasz przebywał 3 dni we wnętrzu
ryby (Jon 2,1). Liczba 3 w No-
wym Testamencie jest liczbą świętą.
Symbolizuje Trójcę Przenajświętszą.
Chrztu udziela Kościół w Imię Ojca
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i Syna i Ducha Świętego. Św. Paweł
wylicza trzy cnoty boskie: wiarę,
nadzieję i miłość (1 Kor 13,13).
W znaczeniu negatywnym ukazane
jest trzykrotne kuszenie Pana Jezu-
sa na pustyni; trzykrotne zaparcie
się Piotra Apostoła; trzy dni i trzy
noce Pan Jezus przebywał w grobie;
trzy dni trwało oślepienie Pawła
Apostoła (Dz 9,9). W liturgii wy-
stępują triady modlitewne: Jezus,
Maryja, Józef. Trzy razy we Mszy
św. kapłan mówi: „Moja wina” i trzy
razy przed Komunią św. „Baranku
Boży”.

Liczba 4 oznacza powszechność:
Aniołowie zgromadzą na sąd z czte-
rech stron świata (Mt 24,31) Cztery
są żywioły: ziemia, powietrze, woda,
ogień. Cztery są pory roku. Czterej
Aniołowie powstrzymują cztery wia-
try ziemi (Ap 7,1). Ziemia ma swoje
cztery krańce (strony). W apokalip-
tycznej wizji św. Jan ujrzał cztery
konie: biały, ognisty, czarny i trupio
blady oraz czterech jeźdźców (Ap
6,2.8). Cztery rzeki płynęły w ogro-
dzie raju (Rdz. 2,10). Czterech było
większych Proroków Starego Testa-
mentu; czterech Ewangelistów.

Liczba 6 w Piśnie świętym doty-
czy czasu stworzenia świata, zwłasz-
cza człowieka. Dzień szósty, stwo-
rzenie człowieka.

Liczba 7 tworzy doskonałą miarę
czasu. Tydzień dzieli się na 7 dni.
Dzieło stworzenia zostało uwieńczo-
ne dniem siódmym jako należącym
do Pana. „Bóg pobłogosławił dzień
siódmy i uczynił go świętym” (Rdz
2,2 –3). Rok szabatowy był siódmym
i wówczas nie obsiewano pola. Cere-
monie poświęcenia świątyni w Sta-
rym Testamencie trwały dwa razy

po siedem dni. Świecznik świątyni
(menora) miał siedem ramion. We
śnie faraona było siedem krów tłu-
stych i siedem chudych, oraz siedem
kłosów pełnych i siedem pustych.
Po zdobyciu Jerycha okrążono mury
miasta siedem razy, zanim się roz-
padły. W Nowym Testamencie, po
rozmnożeniu chleba zebrano siedem
koszy ułomków. Modlitwa Pańska
zawiera siedem próśb. W Apokalip-
sie występuje siedem Aniołów przed
tronem Baranka, siedem gwiazd
symbolizuje siedem Kościołów. Nad-
to jest tu mowa o siedmiu trąbach,
siedmiu piorunach, siedmiu rogach
baranka. W katechizmie występuje
siedem darów Ducha Świętego, sie-
dem sakramentów świętych, siedem
grzechów głównych, siedem uczyn-
ków miłosierdzia co do duszy i ciała,
siedem boleści i siedem radości Mat-
ki Najświętszej.

Liczba 8 stanowi w Biblii za-
powiedź sądu ostatecznego. W No-
wym Testamencie liczba 8 błogo-
sławieństw jest obietnicą szczęścia
w życiu wiecznym.

Liczba 10, Pan nadał Mojżeszo-
wi tablice z 10 przykazaniami (Wj
20,1 –17). Bóg zesłał na Egipt 10
plag (Wj 7,14 –12,29). W Starym Te-
stamencie obowiązuje płacenie dzie-
sięciny. Każda dziesięcina należy do
Pana (Kpł 27,30). W Nowym Te-
stamencie 10 trędowatych zostaje
uzdrowionych, jest przypowieść o 10
pannach; 10 talentów otrzymuje je-
den ze sług swojego pana.

Liczba 12 wyznacza czas 12 mie-
sięcy w ciągu roku. Jakub ma
12 synów protoplastów; 12 poko-
leń izraelskich. Dwanaście chlebów
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„pokładnych” kładziono przy ołta-
rzu w świątyni. Pan Jezus powołuje
12 apostołów. W Apokalipsie św. Ja-
na liczba 12 występuje aż 22 razy
(12 starców, korona z 12 gwiazd, 12
bram w murze świętego Miasta; 12
warstw fundamentu itp.). Wyzna-
nie naszej wiary odnawiane podczas
Mszy św. zawiera 12 artykułów.

Liczba 40 oznacza czas pokuty,
kary, postu i modlitwy. Wody potopu
padały przez 40 dni i nocy. Mojżesz
pozostawał na górze Synaj 40 dni
i nocy. Prorok Eliasz uciekał przed
groźbą królowej żony Achaba 40 dni
i 40 nocy. Mieszkańcy Niniwy poku-
towali z polecenia proroka Jonasza
40 dni i 40 nocy i uniknęli Bożej

kary. Chrystus gościł na Pustyni 40
dni i 40 nocy. Po zmartwychwstaniu
ukazywał się uczniom jeszcze przez
40 dni. W liturgii Wielki Post trwa
40 dni.

Liczba 50 oznacza radość: 50
dzień po święcie Paschy jest świę-
tem zbiorów. Duch Święty zstąpił
na Apostołów w 50 dniu po Zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa.

Liczby 100 i 1000 to liczby wy-
rażające doskonałość i pełnię. Są
symbolem nieba i zbawienia. Liczba
1000 jest wyjaśniona jako ogół ludzi
zbawionych. Tysiąc tysięcy służyło
Barankowi (Apokalipsa).

ks. E. Szymański

BŁOGOSŁAWIONY OJCIEC PIO
kapłan, spowiednik, stygmatyk

W małej miejscowości we Wło-
szech w Pietrelcinie 25 maja 1887 r.
urodził się Francesco Forgione. Ojciec
jego był ubogim rolnikiem, matka
zajmowała się prowadzeniem domu
i bogobojnym wychowywaniem dzie-
ci. W szesnastym roku życia wstąpił
do zakonu ojców kapucynów i przyjął
imię zakonne Pio z Pietrelciny.

W 1910 otrzymał święcenia ka-
płańskie. Po sześciu latach kapłań-
stwa, przełożeni skierowali go do
klasztoru w San Giovanni Roton-
do, gdzie pozostał do końca życia.
20 września 1918 roku otrzymał styg-
maty czyli rany na dłoniach, stopach
i na boku.

W dziejach kościoła odnotowano
ponad 350 stygmatyków. Stygmaty-
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kiem był św. Franciszek z Asyżu, św.
Katarzyna ze Sieny.

Już 7 lat wcześniej tak pisał o cier-
pieniu, którego doświadczył: „W środ-
ku obu dłoni pojawiły się czerwone
plamy o wielkości centa. Towarzyszył
temu silny i przenikliwy ból. Ból od-
czuwam także pod stopami. . . 5 sierp-
nia 1918 roku słuchałem spowiedzi,
gdy nagle zdrętwiałem. Przed oczy-
ma moimi stanął Niebiański Gość.
Trzymał w ręku coś na kształt dzidy.
Tym narzędziem rzucił w mą du-
szę. Jęknąłem. Czułem, że umieram.
Chłopca, którego spowiadałem, popro-
siłem, aby odszedł. Nie potrafię opisać
moich cierpień”. Ta męka trwała do
20 września 1918 r. Tego dnia po Mszy
św., podczas modlitwy przed krzyżem,
Ojciec Pio odkrył broczącze rany na
stopach, dłoniach i na boku. Był prze-
konany, że umrze z powodu upływu
krwi. Z trudem doszedł do swoje-
go pokoju, zostawiając na korytarzu
krwawe ślady. Wiadomość o bracie
stygmatyku obiegła całą Europę.

Rany na rękach, stopach i na
boku przez 50 lat wyglądały tak sa-
mo. Pewien naoczny świadek, który
ponad 600 razy służył Ojcu Pio do
Mszy św. relacjonował, że niekiedy
otrzymał przyzwolenie na ucałowa-
nie dłoni, które zawsze pokryte były
z wierzchu i od wewnątrz krwią. Oj-
ciec Pio najczęściej odprawiałMszę św.
w półrękawiczkach, by nie wzbudzać
sensacji. Co ciekawe, że po śmier-
ci zniknęły one i na ciele ojca Pio
nie zostały po nich nawet ślady. Na
polecenie przełożonych, rany te bada-
ło kilku wybitnych uczonych lekarzy.
Opinia ich była jednoznaczna: są to
rany, których powstania nie da się
naukowo wytłumaczyć.

W pięć lat od otrzymania stygma-
tów przeżył dodatkowąduchową udrę-
kę, gdy decyzją Kongregacji Świętego

Oficjum, zabroniono mu publicznego
odprawiania Mszy św., uzasadniając
to niezdrowym rozgłosem jego osoby
i czynów. Po dziesięciu latach, w 1933
roku cofnięto zakaz.

Ojciec Pio powołał do życia „Gru-
py Modlitwy”, które rozwijają się
w wielu krajach poza Włochami,
również w Polsce. Z jego inicjatywy
w 1956 r. został wybudowany szpital
zwany „Domem Ulgi w Cierpieniu”,
w którym cierpiący znajdują nie tylko
fachową pomoc medyczną ale i du-
chowe wsparcie, pokrzepienie i ludzką
miłość. Ten nowoczesny szpital posia-
da 1200 łóżek dla chorych.

Ojciec Pio odszedł po nagrodę do
Pana 23września 1968 rokuw 81 roku
życia. W zakonie był 65 lat, a w ka-
płaństwie przeżył 58 lat. Przez 50 lat
nosił krwawe rany na rękach, nogach
i boku. W dniu 2 maja 1999 r. Papież
Jan Paweł II ogłosił go błogosła-
wionym. W beatyfikacji uczestniczyło
ponad 500 tysięcy wiernych.

Po ogłoszeniu zakonnika z Pie-
trelciny błogosławionym, przez kilka
minut trwała burza oklasków, a po
wielu twarzach płynęły łzy. Media
okrzyknęły wyniesienie Ojca Pio na
ołtarze „beatyfikacją tysiąclecia”. Oj-
ciec święty powiedział podczas Mszy
św. beatyfikacyjnej, iż dziękuje Bogu,
bo pozwolił mu człowieka, którego
znał osobiście, wpisać w poczet błogo-
sławionych.

Męczennik konfesjonału

Ojciec Pio spowiadał penitentów
przez 52 lata kapłańskiego posługiwa-
nia. Nie był uczonym ani wybitnym
kaznodzieją czy wychowawcą, ale za
to był mistrzem ludzkich sumień. Mó-
wiono o nim, że „każdego widzi od
środka”.
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Aby wyspowiadać się u Ojca Pio
pielgrzymi czekali nawet dwa tygo-
dnie, rozbijając koło kościoła namioty,
lub spali pod gołym niebem. Otrzy-
mywali od „porządkowych” imienne
numerki i czekali na swoją kolej.
Czytał w sumieniu. Jeśli ktoś zataił
grzech, to odsyłał go i mówił, że nie
ma czasu dla niego. Spowiadał po kil-
kanaście godzin dziennie. Często sam
przypominał ludziom grzechy, o któ-
rych nie chcieli pamiętać. Widział jak
na dłoni całe życie spowiadającego
się, znał jego myśli, a nawet ukryte
pragnienia. Wiedział, czy ktoś chce
powrócić do Boga, czy też nie za-
mierza zmienić swego życia. Bywało,
że niektórzy musieli długo czekać,
aż dojrzeli duchowo, by ich przy-
jął do wyspowiadania. Nieraz płakał
w konfesjonale porażony ogromem
zła, jakiego dopuścił się niejeden pe-
nitent.

Przeżywanie Mszy świętej

O Mszy św. tak mówił Ojciec Pio
„Gdy jestem z Jezusem utajonym
w Najświętszym Sakramencie, bar-
dzo mocno bije moje serce. Będąc
przy ołtarzu, odczuwam niekiedy, że
ogarnia mnie ogień. . . i wydaje mi
się, że z determinacją idę do tego
ognia”. Powiedział raz, że świat mógł-
by nawet istnieć bez słońca, lecz nie
mógłby istnieć bez Mszy św.”. Co-
dzienna Msza św. sprawowana przez
58 lat kapłaństwa była sensem jego
powołania. Nie było w kościele czło-
wieka, który patrzyłby obojętnie na
ołtarz w czasie jego Mszy św. Nawet
kapłani wyznawali, że dopiero w San
Giovani Rotondo zrozumieli czym jest
Msza św. Kto choć raz uczestniczył
we Mszy św. przez niego odprawionej,
nigdy tego nie zapomni. Już o drugiej

nad ranem przed kościołem, gdzie
odprawiał Mszę św. gromadzili się
pielgrzymi, bo każdy chciał być jak
najbliżej ołtarza. Ludzie w napięciu
śledzili każdy gest kapłana. Widać by-
ło, że w czasie jej odprawiania bardzo
cierpi. Na czole pojawiały się krople
potu, z oczu płynęły łzy. Moment
przeistoczenia dla Ojca Pio był naj-
trudniejszy. Widok przebitych dłoni
z zakrzepłą krwią, w których unosił
ku górze Hostię poruszał wszystkich
do głębi. Wielu szlochało, inni gło-
śno wyznawali swoją odzyskaną tu
wiarę. Jego Msza św. zazwyczaj trwa-
ła 2 godziny i nikomu się czas nie
dłużył. Wierni chcieli z jego krwawią-
cych rąk przyjąć Komunię św. Ojciec
Pio zazwyczaj udzielał jej dzieciom
pierwszokomunijnym lub małżonkom
z okazji rocznicy ślubu. Niekiedy ko-
goś pominął, wiedząc, że chce przyjąć
Pana Jezusa niegodnie.

Różaniec Ojca Pio

„Podajcie mi moją broń” – mówił
wskazując na różaniec. „nim się zwy-
cięża szatana i wszelkie zło”. Nigdy
nie rozstawał się z różańcem. Niekie-
dy odmawiał go kilka razy w ciągu
dnia. „Różaniec to potężna broń, by
zwyciężyć szatana, pokonać pokusy,
zdobyć serce Pana Jezusa, otrzymać
łaski od Matki Bożej” – wyjaśniał ten
różańcowy apostoł. Oburzał się na
twierdzenia, że różaniec jest przeżyt-
kiem. Modlitwę różańcową nazywał
chlebem i życiem duszy. Nie tylko
sam gorliwie modlił się na różańcu,
lecz zachęcał innych do tej modlitew-
nej praktyki: „Różaniec jest cudow-
nym darem Maryi dla ludzkości. Jest
Jej Ewangelią. . . Modlitwa różańco-
wa jest syntezą naszej wiary”. Przed
śmiercią wzywał: „Kochajcie Maryję
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i czyńcie wszystko, aby Ją kochano.
Odmawiajcie różaniec. Odmawiajcie
go zawsze”. Nazywał Maryję najwięk-
szym skarbem ludzkości. Przy śmierci
zobaczył dwie Matki, ziemską i tę Nie-
bieską. Na orędzie z Fatimy będące
wezwaniem do odmawiania różańca,
odpowiedział całkowitym oddaniem
się tej praktyce. A wszystkie swo-
je cierpienia ofiarował o nawrócenie
grzeszników. Jego testamentem du-
chowym był apel: „Czyńcie wszystko,
aby Ją kochano”.

Charyzmat jasnowidztwa

Pan Bóg obdarzył go niezwykłymi
darami. Pozwolił mu czytać w ludz-
kich myślach, poznawać ludzką przy-
szłość oraz być równocześnie w kilku
miejscach. Potrafił niespodziewanie
pojawić się na sali w szpitalu, w odle-
głymUrugwaju przy chorym biskupie,
w przestrzeni powietrznej, powstrzy-
mując samolot mający bombardować
San Giovani Rotondo. W takich mo-
mentach nieruchomiał, tracąc kon-
takt z rzeczywistością. Był wtedy
w innym miejscu. Nie musiał czytać
przysłanych listów, aby poznać ich
treść. Raz, błogosławiąc plik otrzyma-
nych listów, wcześniej dwa odłożył,
okazało się, że były tam kupony gier
liczbowych.

Dla Ojca Pio Anioł Stróż był naj-
wierniejszym przyjacielem doradcą,
a nawet tłumaczem. Niekiedy rozma-
wiał w języku, którego się nie uczył.
Pytany jak to możliwe, wyjaśniał, że
wyręcza go w tym jego Anioł Stróż.
Ludziom, którzy nie mogli osobi-
ście przedstawić swoich próśb, radził
by przysłali w swoim imieniu Anio-
ła Stróża. Często ta forma kontak-
tu okazywała się szybko skuteczna.
Świat nadprzyrodzony, świat aniołów,

był dla Ojca Pio równie realny. Nie
dziwił się, gdy odwiedzały go dusze
czyśćcowe prosząc o modlitwę. Nieraz
słyszano w nocy jak w pokoju głośno
z kimś rozmawiał, choć było wiadomo,
że nie było tam nikogo z ludzi. Znał
też godzinę śmierci wielu ludzi.

Kontakty papieża Jana Pawła II
z Ojcem Pio

W 1947 r. Ks. Karol Wojtyła pierw-
szy raz odwiedził San Giovani Roton-
do. Spotkał się z Ojcem Pio, uczestni-
czył w jego Mszy św. oraz przystąpił
u niego do spowiedzi św. Jako biskup,
w 1962 roku napisał dwa listy do Ojca
Pio w sprawie doktor Wandy Półtaw-
skiej. W pierwszym prosił o modlitwę
w intencji ciężko chorej na raka le-
karki. Oto treść listu: „Czcigodny
Ojcze, proszę Cię, módl się za pewną
matką czterech córek, która ma 40
lat i mieszka w Krakowie, w Polsce.
Podczas ostatniej wojny przez pięć
lat przebywała w obozach koncen-
tracyjnych w Niemczech i teraz jest
w ciężkim zagrożeniu zdrowia, a na-
wet życia, z powodu raka. Módl się,
żeby Bóg, za przyczyną Najświętszej
Panienki, okazał miłosierdzie jej i jej
rodzinie”.

W drugim liście napisał: „Czcigod-
ny Ojcze, kobieta mieszkająca w Kra-
kowie w Polsce, matka czterech córek
21 listopada przed operacją wyzdro-
wiała. Dzięki składamy Bogu, a także
Tobie, Wielebny Ojcze, składam go-
rące podziękowanie w imieniu tejże
kobiety, jej męża, a także całej jej
rodziny”.

Tu dodam, że pani doktor żyje
do tej pory. Jest członkiem Papieskiej
Rady do Spraw Rodziny i Papie-
skiej Akademii „Pro Vito” (w obro-
nie życia). Ona to podaje niesamo-
wite przeżycie, jakiego doświadczyła
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w maju 1967 roku (5 lat po cu-
downym uzdrowieniu) będąc w San
Giovani Rotondo. Uczestniczyła we
Mszy św. odprawianej przez Ojca Pio
wraz z wielką rzeszą pielgrzymów.
Po zakończeniu Mszy św. Ojciec Pio
z trudem skierował się ku zakry-
stii. Chwilę się zatrzymał, powiódł
wzrokiem po zgromadzonym tłumie
i spojrzał na panią Wandę: „Podszedł
bliżej. Pogłaskał mnie po głowie i po-
wiedział: Adesso va bene – teraz jest
w porządku, uśmiechnął się i poszedł
dalej. Ja nie powiedziałam słowa. Nie
mogłam się ruszyć. Pytano mnie co
pani zrobiła, że Ojciec Pio podszedł
do pani: Co zrobiłam? Właśnie nic nie
zrobiłam. Pani Wanda zrozumiała, że
wtedy w 1962 roku powrót do zdrowia
nie był przypadkiem.

Na te dwa listy przed swoją śmier-
cią zwrócił uwagę Ojciec Pio i polecił
by je zachować, bo będą ważnie.
W 1979 r. kardynał Wojtyła odprawił
Mszę św. w krypcie Ojca Pio w San
Giovani Rotondo, a w 1987 roku, jako
papież, kolejny raz przybył do miejsca
związanego z życiem Ojca Pio i po-
wiedział: Mam ciągle przed oczami
jego sylwetkę, konfesjonał i klasztor”.
Długo modlił się przy grobie zakonni-
ka. W 1999 r. beatyfikował w Rzymie
Ojca Pio.

Lista nawróconych przez „zakon-
nika ze stygmatami” jest bardzo dłu-
ga. Są tu artyści, lekarze, pisarze,
arystokraci. Wielu z nich przybyło do
San Giowani Rotondo z ciekawości,
inni – by wykazać oszustwo zakonni-
ka, a powracali pojednani z Bogiem
„odmienieni na duchu”. Wśród nich
byli: sławny tenor Beniamino Gili,
hrabina Luiza Vairo, rzeźbiarz Fran-
cesco Messina, lekarz Francesco Ric-
cardi, prawnik Cesare Festa i wielu
innych.

Cesare Festa był masonem i zago-
rzałym wrogiem Kościoła. Z namowy
kolegi przyjechał do San Giovani Ro-
tondo. Ojciec Pio przerwał rozmowę
z pielgrzymami, podszedł do niego
i powiedział: „Jestem zaskoczony, że
Pan tu przyszedł. Przecież jest Pan
masonem!”. Po godzinie przybyły po-
prosił o spowiedź. Ojciec Pio odmówił.
Powiedział: „Jeszcze za wcześnie”. Po
tygodniu ponownie poprosił o spo-
wiedź. Tym razem, Ojciec Pio go
wysłuchał. Po spowiedzi polecił mu
pielgrzymkę do Lourdes. Cesare Fe-
sta wrócił do Kościoła, a masoni
wykluczyli go ze swoich szeregów.

Na zakończenie jeszcze jedno wy-
darzenie. Giovani Bardazzi był za-
gorzałym komunistą. Na zebraniach
urągał Kościołowi. Pewnej nocy przy-
śnił mu się zakonnik z brodą w brą-
zowym habicie i w rękawiczkach bez
palców i powiedział mu: „Chcę Cię
widzieć w San Giowani Rotondo. Sen
się ponowił po pewnym czasie. Wte-
dy przyjechał do San Giovani Ro-
tondo. Zobaczył zakonnika ze snu.
„Przyszła czarna owca” powiedział
w jego stronę Ojciec Pio. Z wraże-
nia Giovani osłabł, a nogi odmówiły
posłuszeństwa. Chciał jak najszybciej
się wyspowiadać, ale Ojciec Pio nie
przyjął go od razu. Dopiero gdy prze-
prosił wszystkich, których wcześniej
prześladował i zerwał ze swoim śro-
dowiskiem, Ojciec Pio wysłuchał jego
spowiedzi.

Dziś w San Giovani Rotondo tysią-
ce pielgrzymów z całego świata modlą
się przy grobie błogosławionego, pro-
sząc Boga o łaski za wstawiennictwem
Jego wiernego sługi i stygmatyka.

ks. E. Szymański
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NEW AGE
WIZJA SPOŁECZEŃSTWA W ODERWANIU OD BOGA

Nie można. . . nie zauważyć nega-
tywnego wpływu sekt, a także nasi-
lających się pseudoreligijnych prą-
dów, określanych mianem New Age.
Wielu chrześcijan nie uświadamia
sobie, że ruch ten odwołując się do
znanych im z katechizmu pojęć, ro-
zumie je w sposób odmienny (Ojciec
Święty Jan Paweł II, Przemówienie
do biskupów polskich).

WPolsce działa przeszło sto zare-
jestrowanych związków i stowarzy-
szeń religijnych, a o zarejestrowanie
ubiega się każdego roku kilkanaście
następnych. W wyniku werbunku,
wielu młodych ludzi opuszcza na
zawsze rodziców, własne rodziny,
szkołę, pracę oraz przyjaciół, by pod
opieką „mistrza” odnaleźć obiecane
szczęście, prawdziwą wiarę, zba-
wienie tu i teraz. Pragnienia te
pojawiają się w odpowiedzi na bunt
przeciwko masowej anonimowości,
izolacji i przemocy, jako wyniku
materializmu praktycznego, konsu-
mizmu, hedonizmu, wszechobecnej
techniki i praktycznego ateizmu.
Jednak ucieczka ta prowadzi „uwie-
dzioną duchowo” młodzież ku cier-
pieniu, praniu mózgu, zniewoleniu,
a czasami nawet obłędowi i śmierci.

„New Age” czyli „Nowa Era”
to ruch pseudoreligijny- powstały
w Stanach Zjednoczonych w latach
sześćdziesiątych obecnego wieku.
Do Europy przeniknął w 1985 roku;
w naszym kraju rozpowszechniony

jest poprzez czasopisma propagu-
jące tajemne wierzenia i praktyki
(np. „Nie z tej Ziemi”, „Niezna-
ny Świat”), liczne książki autorów
zwłaszcza amerykańskich oraz „na-
ukowe” czasopisma, jak „Gnosis”
i „Pusty Obłok”.

Propagowanie New Age nastę-
puje także przez ruchy i stowarzy-
szenia antropozoficzne, m. in. przez
organizowanie szkół i przedszkoli
z programem pedagogiki steinerow-
skiej, zwanych ośrodkami waldor-
fowskimi, uwzględniającymi zasady
antropozofii.

Głęboko rozczarowany Ronald
Baer, który jako żądny wrażeń
i zbuntowany nastolatek, zachwy-
cony egzotyką wschodniego misty-
cyzmu, przez 15 lat był aktywnym
działaczem tego ruchu, profesjonal-
nym nauczycielem i wreszcie jego
liderem, stwierdza, że za sztanda-
rowymi okrzykami miłości, świa-
ta pokoju i światowego braterstwa
kryje się dążenie do masowego od-
rodzenia filozofii i praktyk opartych
na okultyzmie w formach zarów-
no bezpośrednich jak i przemyślnie
zamaskowanych.

Według starych źródeł astrolo-
gicznych i teozoficznych kończy się
należąca do chrześcijaństwa, trwa-
jąca dwa tysiące lat Era Ryb cha-
rakteryzująca się brakiem sensu
życia, obfitująca w kryzysy globalne
i osobiste.
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Wnadchodzącej „erze Wschodu”
powstanie „tysiącletnie królestwo”,
a po nim „tysiącletni raj”. Stanie się
tak dzięki skutecznemu propagowa-
niu „nowej świadomości”, która jest
gwarancją życia w harmonii, szczę-
ściu, braterstwie, radości i nowego
podejścia do przyrody. Ta „nowa
świadomość” polega na ujmowa-
niu, zgodnie z panteizmem, Boga
i świata, ducha i materii, człowieka
i natury, ciała i duszy, mnie i ciebie
jako powiązanej z sobą i wzajemnie
od siebie uzależnionej uduchowio-
nej jedności. Panteizm głosi, że
„wszystko jest jednym”, „wszyst-
ko jest bogiem” i „my jesteśmy
bogami”.

A oto podstawowe informacje
dotyczące ruchu New Age:

1. Naczelne credo głosi: „stwa-
rzaj swoją własną rzeczywistość
zgodnie z tym, co uważasz za
słuszne dla siebie”. Przykładowo
w świetle tego, skrajnie rzecz bio-
rąc, wszystkie wynaturzenia seksu-
alne są czymś zupełnie normalnym,
jeśli partnerom jest z tym dobrze.
Wyznawcy, w zależności od sytuacji,
dokonują wyboru własnych zasad
moralnych, kierując się niczym nie
skrępowaną „mądrością”. Ich etyka
bowiem nie zajmuje się zgłębianiem
obiektywnych kryteriów dobra i zła,
poszukuje jedynie najlepszych spo-
sobów na to, aby zgadzać się z sa-
mym sobą, uwalniając tym samym
człowieka z poczucia winy. Pasują tu
zawołania typu: „róbta co chceta”.

2. Używanie środków halucyno-
gennych (np. LSD) jest czymś zupeł-
nie naturalnym, ponieważ pozwala

na osiąganie przyjemności oraz in-
nych doznań wynikających ze stanu
pobudzenia psychicznego. Objawy
zamroczenia narkotycznego, zwa-
nego w tym przypadku nowym,
wyższym stanem świadomości, ma-
ją prowadzić przecież do zbawie-
nia, Trwałe ukształtowanie nowej
świadomości może zostać osiągnię-
te w grupach prowadzonych przez
osoby o wyższym stopniu wtajem-
niczenia. Mają one stworzyć siatkę
obejmującą swym zasięgiem całą
ziemię. Każda grupa ma w swojej
miejscowości rozbudzać nową świa-
domość w różnych zakresach życia
publicznego (w polityce, w gospo-
darce, w psychologii, w medycynie,
pedagogice, nauce, przemyśle itd.)
i w ten sposób ją przekształcać. Jeśli
powstanie odpowiednia liczba ludzi,
którzy rozwinęli już w sobie wyższą
świadomość, wtedy dokona się zbio-
rowy skok do wyższego wymiaru
niebieskiej rzeczywistości.

3. Nie będąc w pełnym zna-
czeniu filozofią, przedstawia pewien
sposób pojmowania świata, zgodnie
z którym Bóg jako „źródło prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna” nie
jest Bogiem Stwórcą, Prawodawcą,
Bogiem Jezusa Chrystusa.

Nie jest religią, bo nie identy-
fikuje się z żadną z tradycyjnych
religii, ani nie pretenduje do miana
nowej. Wykorzystuje jednak na swój
sposób wiele elementów zapożyczo-
nych z poszczególnych systemów
religijnych, zwłaszcza z chrześci-
jaństwa, religii Dalekiego Wschodu
i animizmu.

4. Fundamentem jego światopo-
glądu są:
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� starożytne i współczesne źródła
okultyzmu,
� wschodnie i zachodnie religie mi-
styczne,
� neopoganizm, religie naturalne
i uwielbienie bóstwa,
� psychologie oparte na New Age.

Ten eklektyczny worek uzupeł-
niają współczesne innowacje oraz
syntezy wiążące wyszczególnione
elementy w niezliczone hybrydy.

5. Oparty jest na dwóch funda-
mentalnych ideach:
� ewolucji, jako rozwoju ukrytych
sił, co doprowadzi do osiągnięcia
wyższego poziomu życia biolo-
gicznego, duchowego, kulturalne-
go i społecznego,
� przebudzenia, jako przemiany
starej, powstałej w starożytnej
Grecji świadomości w nową – in-
tegralną.
6. Nie dostrzega ułomności czło-

wieka, zła, grzechu i potrzeby odku-
pienia. Chce również wmówić, że nie
ma absolutnego dobra. Nie uwzględ-
nia głoszonej przez chrześcijaństwo
konieczności nawrócenia, dążenia
do zbawienia przez służbę Bogu
i ludziom.

7. Główne „prawdy” wiary ruchu
to:

BÓG: nieosobowa energia prze-
nikająca wszystko;

JEZUS CHRYSTUS: jeden z mi-
strzów New Age, żywy przykład,
czym może stać się jednostka, gdy
dozna iluminacji i zda sobie sprawę,
że jest Bogiem;

DUCH ŚWIĘTY: energia, którą
można posługiwać się w sposób
kreatywny lub psychiczny;

CZŁOWIEK: nosi w sobie utajo-
ną boskość; jest w swej istocie dobry
i boski; posiada w sobie wszystko,
czego mu potrzeba w doczesności
i w wieczności; może istnieć poza
kategoriami dobra i zła, ponieważ
„wyższa świadomość” wynosi go po-
nad moralność.

ZBAWIENIE: rozwój mocy psy-
chicznych i wyższych stanów świa-
domości;

GRZECH: niezdawanie sobie
sprawy z własnej boskości. W za-
sięgu wpływu New Age znalazły się
właściwie wszystkie organizacje fe-
ministyczne i ekologiczne, niektóre
kręgi naukowe, ruchy i partie zielo-
nych. Ruch Transcendentny, Ruch
Świadomości Kryszny oraz więk-
szość stowarzyszeń zajmujących się
tzw. „doskonaleniem umysłu”.

Wydaje się, że wobec tak drama-
tycznych różnic między ową „wia-
rą bez religii” a tym wszystkim,
co chrześcijańskie i uniwersalne
w naszej cywilizacji, nie potrzeba
dokonywać szczegółowej analizy za-
grożeń zeń płynących (ze względu
na charakter artykułu). Przecież
pomieszaniem dobra i zła zwykło
się definiować piekło. I rzeczywi-
ście, w szeregach wyznawców mo-
gą znaleźć swoje miejsce ludzie
o wszystkich orientacjach wyzna-
niowych, w skrajności i chrześcijań-
skich i satanistycznych. Ten pseu-
doreligijny ruch schlebia współcze-
snemu człowiekowi, ponieważ do
swojego stanu posiadania (kolek-
cji) może dołączyć własnego boga,
stając się jego częścią. Ten bóg bę-
dzie akceptował jako wiodące ku
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doskonałości wszelkie sukcesy, nie-
zależnie od sposobu ich osiągania.
Swobodne operowanie identycznie
brzmiącymi, właściwymi dla danej
religii, pojęciami pozwala na nie-
zwykle dyskretne, na pierwszy rzut
oka niedostrzegalne, sączenie swojej
ideologii.

Ojciec Święty Jan Paweł II wypo-
wiada się następująco o tym ruchu,
propagującym naszym zdaniem wi-
zję społeczeństwa w oderwaniu od
Boga: „Osobna sprawa to odradza-
nie się starych poglądów gnostycz-
nych w postaci tak zwanego New
Age. Nie można się łudzić, że pro-
wadzi on do odnowy religii. Jest
to tylko nowa metoda uprawiania
gnozy, to znaczy takiej postawy

ducha, która w imię głębokiego po-
znania Boga ostatecznie odrzuca
Jego Słowo, zastępując je tym, co
jest wymysłem samego człowieka.
Gnoza nigdy nie wycofała się z te-
renu chrześcijaństwa, zawsze z nim
jakoś współistniała, także pod po-
stacią pewnych kierunków filozo-
ficznych. Nade wszystko jednak pod
postacią pewnych ukrytych praktyk
parareligijnych, które bardzo głębo-
ko zrywają z tym, co jest istotowo
chrześcijańskie, nie mówiąc tego
w sposób jasny” (Przekroczyć próg
nadziei).

Barbara Froissart
Ferdynand Froissart

A ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI

Choć gwiazdy bledną
Choć księżyc zaśnie
Serce gorące
Wciąż świeci najjaśniej
Nasze trwanie, czuwanie, prze-

mijanie – oto wielka tajemnica na-
szego ziemskiego życia. W skupie-
niu i głębokiej zadumie pochylamy
nasze głowy nad grobami w tym
szczególnym czasie, czasie wspomi-
nania najdroższych, którzy spoczy-
wają u Pana.

Blask zapalanych świec, bukiety
kwiatów, nasza obecność – oto dary
które składamy. Serce cichuteńko
szepce najcieplejsze słowa: Przepra-
szam, przebacz, wybacz; kocham,

tęsknię, smutno mi; nie potrafiłam,
zapomniałam, zaniedbałam; jestem,
pamiętam, żyję.

Piotrze ty i dzisiaj ponawiasz
słowa: „Tak Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz że Cię kocham”.
Pan Jezus wypowiada: „Ty jesteś
Piotr, Skała, a na tej Skale zbuduję
Kościół mój.”

Świątynia, Serce Boga, wieczna
lampka. Ono zna każdego z nas;
przygarnia do siebie mocą swego
miłosierdzia, mocą swej miłości. „Ja
jestem światłością świata, kto za
mną idzie będzie żył wiecznie.”

Halina Kanka
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
w Czerniewie

Kontynuujemy budowę kościoła
w Czerniewie. Wydaje mi się, że naj-
trudniej dobrze wykonać wszystkie
prace pod powierzchnią ziemi, są
one bardzo pracochłonne i kosztow-
ne, a na zewnątrz nie widać postępu
robót. Tymczasem w październiku
został położony strop na podpiwni-
czeniu kościoła o powierzchni 240
m2 oraz wykonano schody do ko-
tłowni i do dużej dolnej sali. Obecnie
wykonywana jest tzw. ciężka izola-
cja, ocieplenie styropianem o gru-
bości 8 cm oraz stawiany jest drugi

wzmacniający mur. Na te prace
zakupiono styropian, lepik i papę.
Wydatki poniesionew październiku:

zalanie stropu – 10284 zł
12 m3 styropianu – 900 zł
2 t cementu – 600 zł
3 rolki papy – 135 zł
Otrzymaliśmy w darze od pana

Budycha z Postołowa pieniądze na
zakup 2 m3 desek na szalowanie
stropu, od Romualda Dunsta 2 t
cementu, Hubert Wróbel policzył za
przetarcie desek tylko 50% należ-
nej ceny. Szczególne podziękowa-

Na budowie kościoła w Czerniewie, 29 września 2001.
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nia kieruję ku państwu Zdzisła-
wie i Zygmuntowi Preussom za
okazaną dotąd pomoc. Z głębi ser-
ca dziękuję wszystkim parafianom
spieszącym z pomocą przy budowie
kościoła. Dziękuję panom z Czer-
niewa i Czerńca, przychodzącym
bezinteresownie do pracy. Dziękuję
tym, którzy podjęli się niełatwego
zadania, comiesięcznej zbiórki ofiar
na budujący się kościół. Dziękuję
panom Dziękońskim oraz kierowni-
kom żwirowni w Mirowie i Warczu
za ofiarowanie żwiru.

Chcę podkreślić, że wznosimy
świątynię Panu Jezusowi, aby w ko-
lejnym miejscu zamieszkał pośród
swego ludu pod eucharystycznymi
postaciami. To prawda, że wielu

parafianom nie jest ona potrzebna,
ale będzie służyć waszym dzieciom,
wnukom i następnym pokoleniom.

W przyszłym roku, w miesiącach
jesiennych, będziemy w dekanacie
gościli obraz Jezusa Miłosiernego.
Ufam, że do tego czasu wzniesione
zostaną mury świątyni, jako nasz
dar dla Jezusa.

Raz jeszcze, drodzy parafianie,
proszę przyjąć moje gorące podzię-
kowanie za wspaniały dar serca,
co miesiąc składany Jezusowi na
chwałę, z darów, które od Niego
przecież mamy.

Bóg zapłać!

ks. Edward Szymański

Zalewanie betonem stropu na podpiwniczeniu kościoła w Czerniewie, 29 września
2001.
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ROMAN DMOWSKI
współtwórca niepodległości

Roman Dmowski.
„Przyszłość należy do tych, co

mają ideę, wiarę w nią i zdolność
poświęcenia”

Roman Dmowski należy do naj-
wybitniejszych polityków, którzy
kształtowali oblicze II Rzeczpospoli-
tej. Jako rywal Józefa Piłsudskiego
okazał się być politykiem obda-
rzonym krytycznym umysłem oraz
przenikliwością sądów. Urodził się
9 sierpnia 1864 r. w Kamionku
(obecnie część Warszawy). Później-
szy polityk wzrastał w atmosferze
represji, jakie spadły na Królestwo
Polskie ze strony władz rosyjskich

po upadku Powstania Styczniowe-
go. W 1875 r. zdał egzamin do
Gimnazjum, które wyróżniało się
spośród innych szkół wyraźnym ru-
syfikowaniem swych wychowanków.
Biografowie zgodnie podkreślają, że
był niezbyt pilnym uczniem, przed-
kładając zabawy i psoty nad naukę.
Pomimo tego w wieku 22 lat za-
pisuje się na Wydział Matematycz-
no-Przyrodniczy Cesarskiego Uni-
wersytetu w Warszawie. Następnie,
dzięki stypendium z Kasy Mianow-
skiego, udaje się do Francji na dal-
sze kształcenie. W Paryżu uczęszcza
na wykłady z antropologii. W tym
też czasie staje się organizatorem
i twórcą Narodowej Demokracji.
Wraz z Zygmuntem Balickim po-
woli i systematycznie tworzy Polski
Ruch Narodowy zakładając organi-
zację Zet, a następnie przekształcą
ją w 1889 r. w Ligę Polską. Organiza-
cja ta będzie zmieniała wielokrotnie
nazwę, ale zawsze jej przywódcą
będzie Roman Dmowski. Od 1893 r.
będzie występowała pod nazwą Li-
ga Narodowa. W wydanej w 1903 r.
książce „Myśli nowoczesnego Po-
laka” Dmowski przedstawi polski
program narodowy, polegający na
solidaryzmie społecznym i kształto-
waniu się nowoczesnego społeczeń-
stwa w sytuacji zagrożenia rusyfika-
cją i germanizacją. Dmowski twier-
dzi, że największe zagrożenie dla
Polaków istnieje w konsekwentnej
polityce zniemczania, jaką prowadzi
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I Rzesza Niemiecka. Widzi możli-
wość połączenia ziem Polski pod
berłem carów rosyjskich i uzyska-
nia szerokiej autonomii dla Króle-
stwa Polskiego. Jest przeciwnikiem
ruchu rewolucyjnego i antysemitą.
W latach 1907–1909 był prezesem
Koła Polskiego jako poseł do II i III
Dumy Państwowej (w Rosji przed-
rewolucyjnej, parlament o ograni-
czonych uprawnieniach). W trakcie
I wojny światowej zaczyna rozu-
mieć, jak większość Polaków, że
Europa po tym kataklizmie będzie
już zupełnie inna. Rosja, pogrąża-
jąca się w chaosie rewolucyjnym,
nie będzie w stanie w najbliższych
latach odegrać istotnej roli w polity-
ce międzynarodowej. Trzeba działać
na Zachodzie Europy, bo tam znajdą
się państwa, które, mimo osłabienia,
wyjdą zwycięsko z wojny. Przedsta-
wiciele endecji z Dmowskim na cze-
le, skupieni wokół Agencji Polskiej
w Lozannie, na zjeździe w dniach 11
i 12 sierpnia 1917 r. postanowili po-
wołać z dniem 15 sierpnia Komitet
Narodowy Polski z siedzibą w Pary-
żu. Prezesem Komitetu zostaje naj-
wybitniejszy polityk endecji Roman
Dmowski, choć muszę tu dodać, że
Prezes w ciągu najbliższych miesię-
cy przebywać będzie w Londynie.
KNP staje się reprezentacją pol-
skich interesów podczas burzliwych
lat 1917– 1919 wobec państw za-
chodnich. Roman Dmowski domaga
się od prezydenta USA T. W. Wil-
sona uznania niepodległości Polski.
Józef Piłsudski widząc, jak ważką
rolę odgrywa Dmowski we Francji,
decyduje się uznać go jako przed-
stawiciela polskich interesów na

Konferencji Pokojowej w Wersalu.
Nasz bohater, w czasie żmudnych
prac na Konferencji Wersalskiej,
referuje sprawę polskich granic, za-
biegając o przywrócenie odrodzonej
ojczyźnie: Górnego Śląska, Pomorza
z Gdańskiem, Warmii i Mazur oraz
przyłączenia Litwy, części Białorusi
i Ukrainy. 28 czerwca 1919 r. w Wer-
salu, 5 lat po zamordowaniu arcy-
księcia Ferdynanda w Sarajewie,
wraz z Ignacym Paderewskim skła-
da podpis pod traktatem w imieniu
istniejącego już państwa polskiego.
Wykorzystując jego kontakty towa-
rzyskie z wpływowymi politykami
sceny europejskiej oraz znajomość
realiów zachodniej polityki, w roku
1923 będzie pełnił funkcje Ministra
Spraw Zagranicznych. W później-
szych latach kształtować będzie po-
lityczne oblicze obozu narodowego,
zakładając w 1926 r. Obóz Wiel-
kiej Polski. Na przełomie lat 20
i 30. będzie wywierał wpływ na
obóz, który stworzył, choć będzie
z nim formalnie luźno związany.
Swoje doświadczenia w kształto-
waniu odrodzonego państwa opisał
w wydanej w 1925 r. książce „Po-
lityka polska i odbudowa państwa
polskiego”. W czasie swych studiów
uniwersyteckich odnalazłem w ar-
chiwum Uniwersytetu Poznańskie-
go oryginalne, własnoręcznie pisane
listy „Pana Romana”, a skierowane
do Rektora Uniwersytetu, w związ-
ku z podjętymi działaniami zmie-
rzającymi do nadania mu doktora-
tu honorowego. Czytając te listy,
mogłem się przekonać, że był to
człowiek bardzo jasno formułujący
swoje myśli, o niezwykłej erudycji
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i kulturze. Znawca spraw polskich
i europejskich w najdrobniejszych
szczegółach. Biografowie podkreśla-
ją, że był on politykiem krytycz-
nym wobec swego własnego narodu,
umiał słuchać odmiennych zdań, ale
nie znosił, gdy go dyskredytowano.
Mówca „sugestywny, silny, raczej
klubowy niż wiecowy, umiał organi-
zować wyznawców tej samej idei”.
Mogłem to również osobiście stwier-
dzić, czytając we wspomnianym już
wyżej archiwum nie opublikowane
prace poznańskich profesorów o po-
litycznej roli, jaką odegrał on w II
Rzeczpospolitej. Kazimierz Tymie-
niecki pisał w następujący sposób
o nim „mówiąc o Dmowskim. . . nie
można również zapomnieć o je-
go wykształceniu przyrodniczym.
W samej metodzie traktowania zja-
wisk społecznych i narodowych jest

w nim bez wątpienia wiele z po-
zytywisty. Romantyzm niewłaściwie
podjął narodową odrębność i błęd-
nie zakreślił jej dziedzinę i granice.
Zdolności i bogata indywidualność
polskiej psyche nie wyłącza podda-
nia się prawom, rządzącym życiem
narodów. Z pozytywizmu i nauk
przyrodniczych zaczerpnął praw-
dopodobnie Dmowski zrozumienie
znaczenia, jakie w życiu społeczeń-
stwa odgrywa walka. Stamtąd czer-
pał również pojęcie ewolucji, której
podlega nawet charakter narodu.”
Jeśli Józef Piłsudski był żywiołem,
impetem, nieustannie płonący rzą-
dzą czynu, to Roman Dmowski był
przede wszystkim konstrukcją, pla-
nem, równowagą i stabilnością.

Mariusz Paradecki

WYDARZENIA SZKOLNE

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

3 października w Szkole Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich odbyły
się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego. Już trzeci rok z rzędu za-
równo kampania przedwyborcza jak
i same wybory dostarczają wielu
emocji, stanowiąc jednocześnie do-
skonałą lekcję demokracji. Każda
klasa, po dyskusjach oraz konsulta-
cjach z wychowawcami, miała prawo
wytypować maksymalnie czterech
kandydatów. Zgłoszenia kandydatur
z poszczególnych klas umieszczono

na zespołowo wykonanych plaka-
tach.

Najatrakcyjniejszy plakat przy-
gotowała klasa VIa, zajmując I miej-
sce w konkursie. W czasie kampanii
wyborczej ściany szkolnego holu
pokryły się licznymi ulotkami, pla-
katami i ogłoszeniami, z których
uśmiechnięte oblicza kandydatów
prezentowały populistyczne hasła.
W przedwyborczy piątek kandyda-
ci mieli okazję zaprezentować się
na apelu przed całą społecznością
szkolną. Z desek sceny rozbrzmie-
wały piosenki, żarty i przedwybor-
cze obietnice. Od piątku zapadła
przedwyborcza cisza trwająca do
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3 października, kiedy to w perfek-
cyjnie przygotowanym lokalu wy-
borczym; z prawdziwą urną, kabiną
dla wyborców i przejętą komisją wy-
borczą, nadszedł czas podejmowa-
nia ważnych decyzji. W głosowaniu
brali udział z równym przejęciem
wszyscy uczniowie od pierwszaków
po szóstoklasistów, nauczyciele oraz
pracownicy obsługi. Każdy głosują-
cy otrzymywał kartę do głosowania,
zawierającą 22 nazwiska, z których
należało wybrać siedmiu kandyda-
tów. Nad prawidłowym przebiegiem
wyborów czuwała komisja składają-
ca się z uczniów klas szóstych nie
kandydujących do samorządu, pod
odpowiedzialnym przewodnictwem
Magdaleny Paradeckiej. Opiekun-
ka Samorządu Agata Caboń może
być dumna z wzorowo pracującej
komisji wyborczej!

Wyniki wyborów dla większości
nie były zaskoczeniem. Największą
ilość głosów uzyskała Agnieszka Ke-
ler (108), tym samym zostając prze-
wodniczącą Samorządu Szkolnego.
Kolejni wybrani to: Paulina Ant-
kowiak, Ewelina Chylińska, Angeli-
ka Głowacka, Izabela Walaszewska,
Iwona Lipa i Marta Kulwikowska.
Całej siódemce gratulujemy i życzy-
my zadowolenia z pracy na rzecz
szkoły!

Ewa Wojewódka

Odblaskowe pierwszaki

Do Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich uczęszczają dzieci
tej miejscowości oraz z Kleszcze-
wa, Kaczek, Gołębiewa i Sobowi-
dza. Większość uczniów dowożona

jest autokarami, ale są też takie,
które codziennie maszerują pobo-
czami ruchliwych dróg. 9 paździer-
nika pierwszoklasiści spotkali się
z policjantami z VIII komisariatu
w Gdańsku. Goście wręczyli im żół-
te kamizelki z kapturkami uszyte
z odblaskowego materiału. Teraz
maluchy będą bardzo dobrze wi-
doczne na drodze. Imprezę współor-
ganizowały Spółdzielnia Mleczarska
„Maćkowy” i Radio Plus.

Irena Drożyńska

Liga Ochrony Przyrody

Został rozstrzygnięty konkurs
„Na najlepiej pracujące Szkolne Ko-
ło Ligi Ochrony Przyrody” w roku
szkolnym 2001/2002, którego orga-
nizatorem jest Zarząd Okręgu LOP
w Gdańsku.

Konkurs był rozpatrywany
w trzech kategoriach:
I – szkoły podstawowe,
II – gimnazjalne,
III – szkoły średnie.

W roku szkolnym 2001/2002
w konkursie wzięło udział 45 szkol-
nych kół LOP, w tym również 4 koła
z terenu gminy.

Przyznano jedną nagrodę głów-
ną we wszystkich kategoriach oraz
9 wyróżnień w kategorii I i po
3 wyróżnienia w kategorii II i III.

W naszej gminie wyróżnie-
nie otrzymały: Szkoła Podstawowa
w Czerniewie (opiekunka Mario-
la Jankowska), Szkoła Podstawo-
wa w Kłodawie (opiekunka Wie-
sława Niedzielska) oraz Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich (opie-
kun Krzysztof Tuszkowski). Ponad-
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Wybory do samorządu szkolnego w Szkole Postawowej w Trąbkach Wielkich
z prawdziwą urną, kabiną dla wyborców i przejętą komisją wyborczą; głos oddaje
Ola Jagła z IV klasy.

Pierwszolkasiści w odblaskowych kamizelkach podarowanych im przez gości.
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to pan Krzysztof Tuszkowski otrzy-
mał odznakę III stopnia z napisem
„Zasłużony dla ochrony przyrody”.
Złotą odznakę honorową otrzymały
panie: Mariola Jankowska, i Han-
na Litwińska-Sygnowska. Srebrną
odznakę honorową otrzymały pa-
nie: Wiesława Niedzielska i Dorota
Tuszkowska.

Wszystkim laureatom gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Mariola Jankowska

Dzień Edukacji w Czerniewie

15 października br. w Szkole
Podstawowej w Czerniewie obcho-
dzono Dzień Edukacji. O godzinie
dwunastej rozpoczął się uroczysty
apel, na który został zaproszony
wójt gminy Błażej Konkol oraz
przedstawiciele Rady Rodziców. Ak-
torzy szkolnego kółka teatralnego
pod kierunkiem Marioli Jankow-
skiej przygotowali przedstawienie
pt. „Straszny dwór, czyli zmory
i upiory szkoły.”

Publiczność była zachwycona
grą wszystkich aktorów. Jednak naj-
bardziej rozweselił widzów „Wan-
dal”, w którego rolę wcielił się Adaś
Lewańczyk z Czerniewa.

Po przedstawieniu zostały wrę-
czone przez panią dyrektor nagrody
Dyrektora Szkoły, które otrzymały
panie: Teresa Myszkier, Małgorza-
ta Brembor, Maria Sautycz, Regina
Kempik oraz Krystyna Stapel. Pan
wójt złożył wszystkim pracownikom
szkoły życzenia i bukiet róż na ręce
pani dyrektor.

Po apelu goście i pracownicy
szkoły udali się na wspólną kawę
i ciasto. Zaś wieczorem był wspólny
wyjazd do kina na film „Qvo vadis”.

Mariola Jankowska

Dzień Edukacji
w Trąbkach Wielkich

Tegoroczne obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej w Szkole Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich miały
szczególnie miły charakter. Sprawi-
ły to zarówno miłe, ciepłe słowa i ży-
czenia skierowane do nas, nagrody
wręczone wyróżnionym nauczycie-
lom na uroczystym apelu, żartobli-
wy i pomysłowy program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów pod
kierunkiem Doroty Jaszewskiej, jak
i wspólny wyjazd grona pedago-
gicznego i pracowników szkoły do
zespołu pałacowo-parkowego „Za-
mek Jan III Sobieski” w Rzucewie.
Przywołując klimat z 12 paździer-
nika, jeszcze raz serdecznie gratu-
luję Ewie Wojtas – uhonorowanej
nagrodą wójta gminy Trąbki Wiel-
kie, Krystynie Szymańskiej, Sabinie
Stolc i Agacie Caboń – nagrodzonym
przez dyrektora szkoły oraz Barba-
rze Niedźwiedzkiej – wyróżnionej
spośród obsługi. Natomiast wszyst-
kim pracownikom szkoły życzyła-
bym wielu takich chwil, o których,
cytując Wergiliusza, rzec by moż-
na: Olim meminisse iuvabit (będzie
kiedyś przyjemnie wspominać).

Ewa Wojewódka

Pasownie gimnazalistów

Dzień 12 października był dla
uczniów Gimnazjum dniem szcze-
gólnym. Po raz pierwszy w krót-
kiej historii naszej szkoły odbyło
się uroczyste pasowanie na gimna-
zjalistę. Uczniowie klas pierwszych
przedstawili krótką część artystycz-
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Z okazji Dnia Edukacji grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich zorganizowali wspólny wyjazd do zamku w Rzucewie.

Dyrektor gimnazjum Mariusz Paradecki średniowiecznym mieczem pasował
każdego ze 114 pierwszoklasistów na gimnazjalistę.
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ną, po której złożyli przyrzeczenie
na sztandar. Dyrektor Mariusz Pa-
radecki pasował następnie każdego
ze 114 pierwszaków średniowiecz-
nymmieczem na gimnazjalistę, a po
pasowaniu chór zaśpiewał „Gaude
Mater”. Cała ceremonia miała pod-
niosły i uroczysty charakter. Ksiądz
proboszcz Edward Szymański zwró-
cił się do uczniów klas pierwszych
podkreślając, że pasowanie jest sym-
bolem odpowiedzialności i dojrzało-
ści młodzieży. Następnie wójt gmi-
ny Błażej Konkol życzył gimnazja-
listom wielu sukcesów i wręczył
gospodarzom klas pamiątkowe dy-
plomy z pasowania. Po części ofi-
cjalnej klasy trzecie, jako najstar-
sze, rozegrały mecz piłki nożnej
z pierwszakami. Chłopcy z klasy
III pokonali pierwszoklasistów 1 : 0,
natomiast dziewczęta okazały się
tak samo dobre, jak te z I klasy
i mecz zakończył się remisem 1 : 1.
Nad przebiegiem całej uroczystości
czuwali: pani wicedyrektor Wiesła-
wa Niedzielska, wychowawcy klas I:

J. Beyer, K. Tuszkowski, A. Puta,
Z. Kulwikowski.

Dorota Niewiadomska

Dzień Edukacji w gimnazjum

Również 12 października odbyło
się już tradycyjne spotkanie na-
uczycieli i pracowników szkół. Do
sanktuarium przybyli nauczyciele
z gimnazjum oraz ze Szkoły Pod-
stawowej w Czerniewie, aby we
wspólnej modlitwie rozważyć swe
powołanie i zawierzyć Trąbkowskiej
Matce wszystkie radości i smutki
wynikające z naszej pracy. Po mo-
dlitwie wszyscy spotkali się w Wie-
czerniku, gdzie nie obyło się bez
życzeń zarówno dla nauczycieli jak
i dla księdza proboszcza – 13 paź-
dziernika to dzień imienin naszego
księdza, dlatego wszyscy włączyli
się do życzeń. Na spotkaniu obec-
ny był również wójt gminy Błażej
Konkol, który wręczył nagrodę pani
Barbarze Harbul.

Dorota Niewiadomska

KRONIKA
nie tylko parafialna

23 września odbyły się wybo-
ry do parlamentu Rzeczpospolitej
Polskiej, tj. do Sejmu i Senatu. Wy-
bieraliśmy posłów i senatorów na
IV kadencję.

Frekwencja w naszych lokalach
wyborczych była niższa od średniej
krajowej i wyniosła ok. 35 pro-

cent, a w poszczególnych obwodach
głosowania przedstawiała się nastę-
pująco:
� w Czerniewie około 20%
� w Mierzeszynie około 33%
� w Sobowidzu około 35%
� w Trąbkach Wielkich około 41%
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Mieszkańcy Trąbek Wielkich swoje głosy w wyborach do Sejmu i Senatu oddawali
w lokalu wyborczym, już tradycyjnie zorganizowanym w Szkole Podstawowej w
Trąbkach Wielkich.

W naszej gminie, w wyborach do
Sejmu, poszczególne komitety wy-
borcze otrzymały następujące ilości
głosów (procenty podane są w sto-
sunku do ważnie oddanych głosów):
1. SLD-UP – 580 głosów tj. 28,20%
2. Platforma Obywatelska – 450

głosów tj. 21,88%
3. AWSP – 381 głosów tj. 18,52%
4. Samoobrona – 232 głosy

tj. 11,28%
5. Prawo i Sprawiedliwość – 193

głosy tj. 9,38%
6. Liga Polskich Rodzin – 111 gło-

sów tj. 5,40%
7. PSL – 68 głosów tj. 3,30%
8. UW – 32 głosy tj. 1,55%
9. Alternatywa RS – 10 głosów

tj. 0,49%

W wyborach do senatu najwięcej
głosów uzyskała Anna Kurska –
822. Na drugim miejscu znalazła się
Olga Krzyżanowska, która dostała
702 głosy, a na trzecim Longin
Pastusiak, uzyskując 612 głosów.

Ogółem w naszej gminie
uprawnionych do głosowania było
6342 mieszkańców, udział w wy-
borach wzięły 2222 osoby, z czego
2057 osób oddało głosy ważne.

***
W sobotę 29 września w trąb-

kowskim kościele na ślubnym ko-
biercu stanęli:
� Iwona Monkiewicz z Gdańska
i Andrzej Chmielewski w Ełga-
nowa,

29



Iwona i Andrzej Chmielewscy.

Justyna i Paweł Niedźwiedzcy.

Nowoochrzczony Andrzej Edmund Gda-
niec z rodzicami.

� Justyna Linda z Pszczółek i Paweł
Niedźwiedzki z Ełganowa.
Nowożeńcom życzymy wiele

szczęścia i miłości na nowej dro-
dze życia.

***
W niedzielę 7 października,

w naszym kościele, chrzest św.
otrzymał Andrzej Edmund Gdaniec,
syn Katarzyny i Rafała z Czerniewa.

***
16 października odbyła się VI

zwyczajna sesja Rady Gminy, w cza-
sie której zajmowano się m. in. na-
stępującymi sprawami:
1. Wójt gminy Błażej Konkol omó-

wił pracę Zarządu Gminy w okre-
sie między sesjami rady. W tym
czasie Zarząd:
a) rozstrzygnął przetargi na wy-

konanie elewacji budynku
Urzędu Gminy – przetarg wy-
grała firma „Elbud” – wartość
robót ok. 60 tys. zł oraz elewa-
cji hali sportowej w Trąbkach
Wielkich – przetarg wygra-
ła firma „Tamur” – wartość
robót ok. 129 tys. zł;

b) przyjął harmonogram budo-
wy gimnazjum w Trąbkach
Wielkich; pierwszy etap bu-
dowy zaplanowany jest na la-
ta 2002– 2004; w tym etapie
mają być oddane do użytku
segmenty „A” (koniec 2002
roku) i „B” (koniec 2003 ro-
ku) oraz wykonany stan su-
rowy segmentów „C” i „D”
(koniec 2004 roku); realizacja
drugiego etapu, czyli odda-
nie do użytku segmentów „C”
i „D”, nie została sprecyzo-
wana w latach, ze względu
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na brak dostatecznej wiedzy
o możliwościach finansowych
budżetu gminy w latach 2005
i dalszych;

c) pozytywnie zaopiniował kan-
dydaturę aspiranta Sebastia-
na Urbanowicza na stanowi-
sko kierownika Rewiru Dziel-
nicowych Policji w Trąbkach
Wielkich.

2. Radni wysłuchali informacji
o przebiegu wykonania budże-

tu gminy za I półrocze 2001
roku.

3. Radni zatwierdzili nazwę jednej
z ulic w Kłodawie, którą na
wniosek mieszkańców przemia-
nowano z Bocznej na Słoneczną.

4. Na zakończenie sesji wójt i za-
stępca wójta odpowiadali na in-
terpelacje radnych i sołtysów.

Tekst i zdjęcia S.D.

OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Słuszna sprawa

Pewien człowiek, przechodząc
przez wieś, spostrzegł postać stoją-
cą pod drzewem, trzymającą w rę-
ku sznur. Jeden koniec miał przy-
wiązany do bioder, a drugi starał
się zarzucić na grubą gałąź będącą
w górze. – Co pan zamierza zrobić?
– zapytał zaciekawiony turysta. –
Chcę się powiesić – odpowiedział.

– Jak to w ten sposób? – zapytał
przechodzień – przecież musi pan
sznur uwiązać sobie u szyi. . .

– Próbowałem już – odpowie-
dział człowiek – ale boję się, żebym
się nie udusił. . .

Tak wielu z nas chciałoby do-
konać rzeczy wielkich, ważnych
i decydujących. Nie mają jednak
odwagi na to, aby ponosić również
związane z nimi konsekwencje.

Każda decyzja, ale przede
wszystkim ta wielka, ważna i osta-
teczna niesie ze sobą określone
skutki. Mądrość życiowa zawiera

się właśnie w tym, aby zdawać
sobie sprawę z konsekwencji, re-
zultatów wynikających z czynów,
których dokonujemy.

Sposób mówienia rzeczy

Pewnego poranka, tak jak czę-
sto się to zdarzało, kalif Harum
Rashid, zawołał znanego wróżbitę
i opowiedział mu następujący sen:

– Śniło mi się, że zęby wypadały
mi jeden po drugim i nie było ich
już zupełnie w moich ustach.

– Och proszę pana, to bardzo
niedobry znak. Wskazuje na to,
że wszyscy z pana rodziny umrą
przed panem i zostanie pan sam –
powiedział wróżbita.

Kalif rozwścieczył się do tego
stopnia, że nakazał wróżbicie, aby
się już nigdy więcej nie pokazywał.

Opowiedział jednak swój sen
innemu wróżbicie. Ten jednak po-
wiedział mu: – Och, mój panie,
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to bardzo długie życie i przeżyjesz
całą swoją rodzinę, będziesz też
o wiele od nich zdrowszy!

Uradowany kalif odpowiedział
mu:

– Cóż za piękny sen!
I za tak dobrą przepowiednię

dał mu w nagrodę sto denarów. Do-
piero potem zawołał swojego we-
zyra, nakazał mu odszukać pierw-
szego wróżbitę, i przeprosić go za
to, że został wypędzony z zamku.
Tak naprawdę, to pierwszy powie-

dział mu to samo co drugi, tyle
tylko, że w inny sposób.

Nawet najbardziej brutalną
prawdę można powiedzieć w ła-
godny sposób. Grzeczność jest do-
wodem inteligencji serca.

Przygotował:
Jan Trofimowicz junior

Opracowano na podstawie książ-
ki Bruno Ferrero „Zna to tylko
wiatr”, Warszawa 1997 r.

O PUCHAR MARSZAŁKA
turniej piłki nożnej w Ełganowie

W sobotnie popołudnie – 22.09.
Ełganowo gościło na boisku dru-
żynę „Młodzieży” z Sopotu i dru-
żynę „polityków i samorządowców
Wybrzeża”. Drużyny te zmagały
się razem z miejscowym „Soko-
łem” o Puchar Marszałka Sejmu
– Macieja Płażyńskiego, który był
jednocześnie zawodnikiem na mu-
rawie. Do Ełganowa przybyli liczni
kibice oraz przedstawiciele władz
gminy Trąbki Wielkie i powia-
tu gdańskiego na czele z wójtem
i wicestarostą.

W radosnej atmosferze toczyły
się piłkarskie boje. Padły następu-
jące wyniki:

Sokół – Ełganowo 0 : 6;
Sopot – Politycy 1 : 3;
Ełganowo – Politycy 2 : 2.

W rzutach karnych zmierzyli
się „Politycy” i „Sokół”. Koledzy
z drużyny pana Marszałka okazali
się lepsi. Puchar jednak przypadł
„Sokołom”. Piękne trofeum ode-
brał z rąk pana Marszałka nasz
kapitan Marcin Masa.

Po piłkarskich bojach, mimo
zmiennej pogody (słońce, mżaw-
ka) wszyscy zawodnicy, goście i or-
ganizatorzy imprezy spotkali się
przy kiełbasce z grilla. Drużyna
polityków już teraz zapowiadała,
że wiosną przyjedzie na rewanż.

Cieszymy się, że nasze boisko
gromadzi sympatyków piłki noż-
nej, a rozgrywane na nim mecze
propagują sport.

Jan Trofimowicz junior
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Na zdjęciach: Przed pierwszym meczem i po turnieju piłki nożnej o Puchar
Marszałka Sejmu, rozegranego na nowym boisku w Ełganowie.

#

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

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z września to ODPUST.
Z opóźnieniem rozlosowano nagrody wśród uczestników zabawy, którzy
poprawnie rozwiązali krzyżówkę: z numeru lipcowego – SzymonKrakowski
z Czerńca, z sierpniowego – Wojtek Kosiński z Trąbek Wielkich, z numeru
wrześniowego – Kamila Krakowska z Czerńca, gratulujemy.
Nagrody ufundował Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci „34” spółka
cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich. Kolejne nagrody
czekają na zwycięzców.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z wyróżnionej 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 18 listopada).

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Nie ona zdobi człowieka. 2. Jabłecznik. 3. Pierwszy człowiek. 4. Zdradził
Pana Jezusa. 5. Wielki . . . . 6. Miasto, w którym mieszkał Pan Jezus
z rodzicami. 7. Są w lipcu i sierpniu. 8. Pierwszy papież.
#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Listopad 2001

1. Za śp. Zygmunta Zarembskiego
i za śp. Jadwigę Antoniewicz,
godz. 700

Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów, godz. 830

Za zmarłych parafian, godz. 1300

Za śp. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 1700

2. Za wszystkich wiernych
zmarłych oraz kapłanów
pracujących w tutejszej parafii,
za ks. prałata Feliksa, godz. 1000

Na intencję Ojca św., godz. 1230

Za parafian zmarłych członków
Żywego Różańca, z róży
św. Magdaleny – p. Karcz,
godz. 1700

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Katarzyny – p. Keler

4. Za śp. Józefa Kulę, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Ptach
i Elwart, godz. 830

Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Janiny
i Jana Zawickich, godz. 1100

Dziękczynna w 60-lecie urodzin
Barbary Ohl, godz. 1700

5. Za śp. Ignacego Olszewskiego
(10. rocznica śmierci)

6. Za śp. Henryka Pankowskiego
(1. rocznica śmierci)

7. Za śp. Tadeusza Kosikowskiego
(10. rocznica śmierci)

8. Za zmarłych z rodziny Kelpinów
i Kiedrowskich

9. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Wiesława
Szatkowskich

10. Za zmarłych z rodziny
Dończyków i Karassków

11. Za śp. Zygmunta Kluskowskiego
i zmarłych z rodziny Geer,
godz. 700

Dziękczynna w 40-lecie urodzin
Marioli Jankowskiej, z intencji
męża i dzieci, godz. 830

W intencji Franciszka Kleby
i dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Marcina Bachusza,
godz. 1100

Za śp. Stefanię Felchnerowską,
godz. 1700

12. Za dusze w czyśćcu
13. Za śp. Janinę Smuczyńską
14. Za śp. Jana Ohl oraz za

śp. Antoniego i Lucynę
Ostrowskich i za zmarłych z tych
rodzin

15. Za śp. Mariannę Kamińską
(2. rocznica śmierci)

16. Za śp. Jana Bukowskiego
17. Za śp. Huberta Dufke

(10. rocznica śmierci)
18. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Edmunda Krywald,
godz. 830

Za śp. Zofię Gołembiewską
(10. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Annę i Leona Halbów
oraz za śp. Annę i Jana
Świeczkowskich, godz. 1700

19. Za śp. Zenona Golińskiego
20. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
21. Za śp. Czesława Gdańca oraz

za śp. Wandę i Zygmunta
Gołuńskich
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22. Za śp. Grzegorza Sadocha
(2. rocznica śmierci)

23. Za śp. Cecylię Buga (9. rocznica
śmierci)

24. Dziękczynna w 42. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Gertrudy i Jana Dończyków,
z prośbą o ich zdrowie

25. Za śp. Józefa Bachusza, godz. 700

Za zmarłych z rodziny Blokus
i Zulewskich, godz. 830

Za śp. Piotra i Leona
Cieszyńskich, godz. 1100

Za śp. Leona Karpińskiego
(1. rocznica śmierci), godz. 1700

26. Za śp. Mieczysława Bławata
27. Za śp. Helenę i Roberta

Wobroków
28. Za śp. Walerię Karpińską
29. Za śp. Wiktora i Jerzego Kinder

oraz za śp. Jana Karczewskiego
30. Za śp. Annę Zulewską

ROCZNICE

Rocznica sakramenty chrztu
Piewszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
5 listopada: Paulina Maria Jaszewska oraz Hanna Dominika Wengeleska
10 listopada: Dominika Julia Dufke

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 listopada: 3. rocznica sakramentu małżeństwa
Gabrieli i Janusza Kelerów
9 listopada: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Wiesława Szatkowskich
6 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Haliny i Jana Czerwów

„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).

Odeszli do Pana
6 listopada: 1. rocznica śmierci śp. Henryka Pankowskiego
25 listopada: 1. rocznica śmierci śp. Marii Leszka

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


