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A obok krzyża
Jezusowego stały:

Matka Jego
i siostra Matki

Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria
Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego
obok Niej ucznia,
którego miłował,
rzekł do Matki:

«Niewiasto, oto syn
Twój». Następnie
rzekł do ucznia:

«Oto Matka
twoja». I od tej
godziny uczeń

wziął Ją do siebie.

(J 19, 25 – 27)



SŁOWO NA WIELKI POST

Drodzy Parafianie
Rozpoczęliśmy kolejny raz

w naszym życiu okres Wielkie-
go Postu. Warto się zastanowić
nad przeżywaniem tego czasu „ła-
ski od Pana”, czy naprawdę zbliża
nas do Boga, a może pozwala
uwolnić się od uzależnień, któ-
re nas – obdarzonych wolnością
– zniewalają? Człowiek prawdzi-
wie wierzący w Boga ma wielką
szansę, by dzięki łasce i pracy
nad sobą zapanował na swymi
nawykami. Dlatego trzeba podjąć
wysiłek. Chrystus chce Ci pomóc.

Spróbuj opanować jakąś wadę:
kłótliwość, gniew, zmysłowość, le-
nistwo, religijną obojętność. Dro-
ga do tego opanowania prowa-
dzi przez umartwienie ciała. Na
przykład, można ograniczyć lub
zrezygnować z oglądania telewizji
(przecież nasi ojcowie obchodzili
się bez telewizora), rzucić palenie
lub picie napojów alkoholowych,
ograniczyć spożycie mięsa – rów-
nież w środy i soboty. Spróbuj
zobowiązać się do codziennej mo-
dlitwy i niedzielnej lektury Pisma
św. Weź udział w Drodze Krzyżo-
wej i Gorzkich Żalach lub odmów
je w domu. Może w czasie Wiel-
kiego Postu znajdziesz czas na
sobotnią adorację Najświętszego
Sakramentu?

Koniecznie dla pogłębieniawia-
ry trzeba uczestniczyć w rekolek-
cjach świętych, a także pojednać
się z bliźnimi i z Panem Bogiem,
by On naprawdę zmartwychwstał
w Twoim duchowym życiu.

To tylko niektóre duszpaster-
skie propozycje – jak przeżywać
czas „łaski od Pana”.

Zapraszam serdecznie drogich
Parafian do czynnego udziału
w nabożeństwach Wielkiego Tygo-
dnia, zwłaszcza w Wielki Czwar-
tek – pamiątce ustanowienia Eu-
charystii, w Wielki Piątek stańmy
wszyscy pod krzyżem Chrystusa,
albowiem z Jego śmierci czerpie-
my „nowe życie”.WWielką Sobotę
odnówmy się w wierze i bądźmy
świadkami Zmartwychwstania –
największego wydarzenia w reli-
gijnej historii człowieka.

Święto Zmartwychwstania jest
największym świętem w roku
kościelnym, przyrównywanym do
słońca na niebie, podczas gdy inne
święta – to gwiazdy. Każda nie-
dziela jest pamiątką zmartwych-
wstania Chrystusa.

Życzę wszystkim dobrego przy-
gotowania, a potem radosne-
go przeżywania najpiękniejszych
Świąt Wielkanocnych.

ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2002

3 marca: 3 niedziela Wielkiego
Postu

Wj 17,3 – 7
Rz 5,1 – 2.5 – 8
J 4,5 – 42

„Daj mi tej wody”
A nade wszystko potrzebna jest

nam mądrość. Nam, którzy co dzień
czytamy gazety, słuchamy radia, pa-
trzymy w telewizor. Nam pozamy-
kanym w ciasnych kręgach rodzin-
nych, towarzyskich, zawodowych.

A nade wszystko potrzebna jest
nam mądrość: przekonanie, żeśmy
ograniczeni, ciaśni, zasklepieni, tę-
pi, mali. I dążenie, żeby odkrywać
węzłowe problemy ludzkości, świa-
ta i swoje własne, doszukiwać się
logicznych związków, wyciągać wła-
ściwe wnioski – a więc szukać, pytać,
zastanawiać się.

A nade wszystko potrzebna jest
nam mądrość. Byśmy swoje osobiste
życie ustawili mądrze i mądrze nim
gospodarowali. Bo czas jest krótki.
Bo przebiegają nam godziny, dni,
tygodnie, miesiące, lata.

10 marca: 4. niedziela
Wielkiego Postu

1 Sm 16,1b.6 – 7.10 – 13a
Ef 5,8 – 14
J 9,1 – 41

„Kto zgrzeszył, że on się urodził
niewidomy, on czy jego rodzice”

Jeżeli ktoś jest ubogi – to zasłu-
żył na to. Jeżeli płacze – to za swoje

winy. Jeżeli jest prześladowany – to
widocznie mu się to należy. Jeżeli
kto chory, ułomny – to przez grze-
chy, swoje albo przodków swoich.
Czy taka jest prawda o życiu? Jezus
powiedział: Błogosławieni ubodzy.
Błogosławieni, którzy płaczą.

17 marca: 5. niedziela
Wielkiego Postu

Ez 37,12 – 14
Rz 8,8 – 11
J 11,1 – 45

„Choruje ten, którego kochasz”
On dzień w dzień od rana do

wieczora obumierał dla siebie, dla
swoich spraw osobistych, dla swojej
wygody, dla swojej sławy, dla ro-
bienia pieniędzy, a żył cały oddany
ludziom, którzy byli potrzebujący.
On – Jezus Chrystus – nasz Mistrz.

24 marca: Niedziela Palmowa

Iz 50,4 – 7
Flp 2,6 – 11
Mt 26,14 – 27.66

„Uczniowie Jezusa”
Z palmami w rękach wołamy:

„Hosanna Synowi Dawidowemu”.
W grupie, odważni, podnieceni suk-
cesem, powodzeniem Jezusa, jak
banda owiec w gromadzie silna,
mocna, odważna, wierna. To Mistrz
nasz, Pasterz nasz, możemy się
nim chwalić. Gdy przyjdzie roz-
proszenie, gdy każdy z nas in-
dywidualnie stanie przed perspek-
tywą śmierci, zagrożenia, zemsty,

3



wtedy opada odwaga, uniesienie,
a zostaje tylko nagi strach. Strach
przed konsekwencjami, przed cier-
pieniem, przed śmiercią. „Nie znam
tego człowieka”. Nie chcę mieć
z Nim nic wspólnego. Dajcie mi
spokój. Chcę żyć. Normalnie. Jak
człowiek – z perspektywami roz-
woju, awansu, ze śniadaniem co-
dziennie i obiadem, i kolacją. Żeby
móc spokojnie posiedzieć przed te-
lewizorem, przyjaciół nawiedzić, iść
na kawę. Nie ma nas ani w czasie
biczowania, ani pod krzyżem, ani
przy złożeniu do grobu. Nie chce-
my wyśmiania, chłosty, cierpienia,
maltretowania, klęski.

Ale gdy się wszystko uciszy,
uspokoi – przyjdzie żal i płacz
Piotrowy, wstyd przed samym so-
bą, swojej podłości, małości, głupo-
ty, słabości, tchórzostwa, egoizmu.
I płakać będziemy po kątach, nie
mając w czyje ręce położyć głowy,
l wrócimy do Wieczernika jak ucz-
niowie wracający z Emaus, do tych,
którzy również wrócili, wierząc, że
tylko On, wierząc, że tylko tak,
wierząc, że pozostaniemy Mu już
wierni do śmierci.

29 marca: Wielki Piątek

Iz 52,13 – 53;12
Hbr 4,14 – 16;5,7 – 9
J 18,1 – 19.42

„Judasz, który Go wydał”
Był czas zdrady. Jeden z przy-

jaciół zdradził, drugi się Go zaparł.
Inni pouciekali. Rzesze zamilkły.
Zamarły. Rzesze: a więc i ci wszy-
scy, którzy z Nim szli, którzy Go
słuchali, którzy patrzyli na Jego
cuda – ci nawróceni, zachwyceni,

uzdrowieni, ci, którzy od Niego tyle
łask otrzymali. Pod krzyżem stało
zaledwie parę osób.

Jest czas zdrady, kiedy jedni
przyjaciele zdradzają cię, inni wy-
pierają się ciebie, a szerokie rzesze
twoich znajomych nie przyznały się
do ciebie – ludzie, którym pomaga-
łeś, których wspierałeś, ci, którzy
cię darzyli sympatią, z którymi sie-
działeś tyle razy przy stole, wspólnie
z nimi jadłeś, rozmawiałeś. Dźwi-
gasz samotnie swój krzyż. Może
spotka cię łaska, że jakaś litościwa
Weronika otrze ci twarz spoconą.
A potem konasz, otoczony przez
wrogów. I pod twoim krzyżem cier-
pienia zostają tylko ci najwierniejsi.

Jest czas zdrady. Kiedy wyda-
jesz swoich przyjaciół z zazdrości,
za pieniądze, pod naciskiem. Za-
pierasz się ze strachu tych, którzy
ponieśli klęskę. Albo po prostu od-
chodzisz od nich. Chociaż tyle im
zawdzięczasz, chociaż byłeś nimi ta-
ki zachwycony. Nie idziesz z nimi
ich drogą krzyżową. Nie stajesz pod
ich krzyżem, gdy konają wśród wy-
zwisk, szyderstw i kpin. Obyś potem
przynajmniej zapłakał nad sobą jak
Piotr.

31 marca: Wielkanoc

Dz 10,34a.37 – 43
Kol 3,1 – 4
1 Kor 5,7b – 8a
J 20,1 – 9

„Zobaczył leżące płótna”
Płyną lata. Rok za rokiem ob-

chodzimy te święta. Rok za rokiem
idziemy z niewiastami do grobu,
spotykamy młodzieńca w białych
szatach siedzącego na odwalonym
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kamieniu, wchodzimy do wnętrza
grobu z Piotrem i Janem, patrzymy
na porzucone prześcieradło i chus-
tę, którą przykryta była Jego twarz,
i z Marią Magdaleną szukamy Jego
ciała po ogrodzie, natrafiamy na Je-
zusa, którego początkowo bierzemy
za ogrodnika, i dopiero gdy zwra-
ca się do nas po imieniu, wiemy,
że to On, nasz Mistrz i Przyjaciel,
droższy nad wszystko na świecie,
i wracamy do domu, nie wiedząc czy
to był sen, czy jawa, nie rozumiejąc,
co to wszystko ma znaczyć.

Rok za rokiem wciąż szukamy
Go w pustym grobie. My, grzeszniej-
si niż jawnogrzesznica, zapierający
się Jezusa bardziej niż Piotr, porzu-
cający Go jak uczniowie w Ogrodzie
Oliwnym.

Ale wracamy do Jego grobu, sta-
rając się zrozumieć, co to znaczy
cierpieć, być ukrzyżowanym i zmar-
twychwstać – co to znaczy dla
Jezusa i co to znaczy dla każdego
z nas.

Oprac.
ks. E. Szymański

DARMO OTRZYMALIŚCIE, DARMO DAWAJCIE
Orędzie Ojca świętego na Wielki Post – streszczenie

Papież Jan Paweł II zaapelo-
wał po raz kolejny o poszanowanie
życia od jego poczęcia aż do natural-
nej śmierci. „Nie można zapominać,
że życie ludzkie jest darem i nie
przestaje być wartością, nawet jeśli
naznaczone jest cierpieniem i ogra-
niczeniami” – pisze Ojciec Święty.
W opublikowanym 5 lutego orędziu
na Wielki Post Ojciec Święty podkre-
ślił, że czas ten jest „opatrznościową
okazją do nawrócenia, pomaga nam
podziwiać zdumiewającą tajemnicę
Bożej miłości”.

– Czyż całe nasze życie nie jest
naznaczone Bożą dobrocią? – py-
ta Papież. – Darem jest powstanie
życia i jego cudowny rozwój. „I wła-
śnie dlatego, że to życie jest darem,
nie można uważać, iż się je posia-
da, czy traktować je jako prywatną
własność, chociaż możliwości popra-
wienia jego jakości, jakimi dzisiaj

dysponujemy, mogłyby sugerować,
ze człowiek jest „panem” życia. Rze-
czywiście – kontynuuje Papież –
zdobycze medycyny i biotechnolo-
gii mogą prowadzić człowieka do
przekonania, że jest stwórcą sa-
mego siebie i do tego, że ulegnie
pokusie manipulowania „drzewem
życia”. Jan Paweł II po raz kolej-
ny podkreślił, że „nie wszystko, co
jest możliwe technicznie, jest też
godziwe moralnie”. Uznając wysiłki
nauki, zmierzające do zapewnienia
ludziom jakości życia bardziej odpo-
wiadającej godności człowieka, „nie
można zapominać, że życie ludzkie
jest darem i nie przestaje być war-
tością, nawet jeśli naznaczone jest
cierpieniem i ograniczeniami”. Życie
darmo otrzymane jest darem, który
zawsze trzeba przyjmować i kochać,
i darmo oddawać na służbę innym,
stwierdza papieskie orędzie.
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Skoro darmo otrzymaliśmy dar
życia, my sami powinniśmy je dar-
mo oddawać braciom, podkreśla Pa-
pież. „Pierwszym zaś darem, który
winniśmy ofiarować, jest dar ży-
cia świętego, będącego świadectwem
bezinteresownej miłości Boga. Nasze
życie ludzi wierzących powinno nosić
znamiona tej „darmowości”, dzięki
której bez zastrzeżeń poświęcamy
siebie samych Bogu i bliźniemu.

Świat ocenia kontakty z innymi
na podstawie interesu i własnych
korzyści, propagując egocentryczną
wizję życia, w której zbyt często nie
ma miejsca dla biednych i słabych,
podkreśla dokument. „A przecież
każdą osobę, także mniej uzdolnio-
ną, trzeba akceptować i kochać ze
względu na nią samą, niezależnie

od jej zalet i ograniczeń, stwierdza
orędzie i przypomina, że Kościół
przez swoje niezliczone instytucje
daje świadectwo tej właśnie miłości,
biorąc na swe barki cierpienia cho-
rych, odsuniętych na margines, bied-
nych i wykorzystywanych”. Niech
stylem przygotowania do przeżycia
Wielkiego Postu będzie czynna wiel-
koduszność w stosunku do naszych
najbiedniejszych braci, apeluje Jan
Paweł II. „Otwierając im nasze serce,
uświadamiajmy sobie coraz bardziej,
że nasz dar dla bliźnich jest odpowie-
dzią na liczne dary, jakimi Pan Bóg
nie przestaje obdarzać nas. Darmo
otrzymaliśmy, darmo dawajmy!”

oprac. Jan Trofimowicz junior

SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO DO ROTY RZYMSKIEJ
Streszczenie

Słowa Ojca Świętego skierowane
do pracowników Trybunału Roty
Rzymskiej wywołały wielką wrzawę
wokół małżeństwa, które Chrystus
podniósł do godności sakramentu.

Trybunały sądów biskupich jak
i Rota Rzymska zajmują się orzecz-
nictwem ważności i nieważności za-
wartego małżeństwa, a więc ich
werdykty dotyczą delikatnej kwe-
stii zaistnienia lub nie zaistnienia
samego małżeństwa. Jedność i nie-
rozerwalność małżeństwa stanowią
dobro tak samych małżonków, jak
i ich dzieci oraz Kościoła, a na-
wet całej ludzkości. Nierozerwalno-
ści małżeństwa nie należy rozumieć
w kategorii ciężaru, ograniczenia

wolności partnerów, lub że dotyczy
tylko wierzących, więc nie można
narzucać go wszystkim członkom
społeczności obywatelskiej. Światło
o instytucji małżeństwa czerpiemy
ze Słowa Bożego. W rozmowie z fa-
ryzeuszami (Mt 19, 3 – 12) Pan Jezus
radykalnie odrzuca ówczesne powo-
dy rozwodów. Uczy, że przez wzgląd
na zatwardziałość serc Mojżesz po-
zwolił oddalić żonę (por. Mt 19,
8), lecz na początku tak nie było.
Kluczem do rozumienia istotnych
cech małżeństw jest natura człowie-
ka ukształtowana przez dar sakra-
mentu. W licznych narodach jesz-
cze przed narodzeniem Chrystusa
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kobiety i mężczyzni dostosowywali
małżeństwo do pierwotnego planu
Boga, a i dziś takie stawianie sprawy
nie jest obce tym, którzy jeszcze nie
znają Chrystusa. Nierozerwalność
stanowi dobro wewnętrzne samych
małżonków, a niezrozumienie niero-
zerwalności łączy się z niezrozumie-
niem istoty małżeństwa. To nie pra-
wo ludzkie narzuca nierozerwalność
małżonkom, ale prawo naturalne
(Boże), które musi być honorowane
zawsze i wszędzie, bo odnosi się do
wszystkich kobiet i wszystkich męż-
czyzn w każdym czasie i miejscu.

Kościół ma obowiązek dawania
świadectwa i nie może ulegać współ-
czesnej mentalności rozwodnictwa.
Gdy małżonkowie przeżywają kry-
zys wierności – trzeba by Pasterze
Kościoła i inni wierni przypominali
im, że drogą rozwiązywania kryzy-
sów jest miłość małżeńska oparta
na ufności w Bogu. Ten, który ich
złączył w miłości, może im pomóc
wyjść z kryzysu, a nawet odnowić
i umocnić ich związek.

Sądy kościelne mają za zada-
nie strzec nierozerwalności mał-
żeństwa. Sami zaś małżonkowie
powinni dołożyć wszelkich starań,
by zachować zawarte małżeństwo,
nie wykluczając żadnych możliwych
środków do jego uzdrowienia, dla
dobra ich dzieci i dla nich samych.
Sądy kościelne są powołane do obro-
ny małżeństwa, a ich orzecznictwo
broni przed osądami sumień (nie-
kiedy wypaczonych) samych mał-
żonków. Mimo, że w niektórych
środowiskach społecznych rozwody
są bardzo zakorzenione i wydaje

się, że nie warto się im przeciw-
stawiać, to jednak trzeba zabierać
głos w obronie jedności małżeńskiej,
aby nadchodzące nowe pokolenia nie
ulegały presji, że małżeństwo już nie
ma trwałej stabilności.

Nierozerwalność małżeństwa nie
może być uważana za rodzaj pry-
watnego wyboru, ale stanowi ona
filar życia społecznego. Trzeba zde-
cydowanie sprzeciwiać się ustawo-
dawcom wprowadzającym rozwody
cywilne, jak również legalizującym
związki homoseksualne. Protesty
wywołało nauczanie papieskie, że
pracujący w dziedzinie prawa cywil-
nego winni unikać osobistego zaan-
gażowania, by nie było ich współ-
działania orzekaniu rozwodów. Rów-
nież sędziowie – uczy Ojciec Świę-
ty – winni w sumieniu nie tyle
dążyć do orzekania rozwodów, ale
zmierzać do nakłonienia małżon-
ków do pojednania. Adwokaci winni
zawsze odmawiać wykorzystywania
swego zawodu do celów będących
w sprzecznności ze sprawiedliwo-
ścią (a takim celem jest rozwód),
mogą jedynie współdziałać wówczas,
gdy intencją petenta nie nie jest ze-
rwanie małżeństwa, lecz osiągnięcie
na drodze sądowej innych celów.

Na koniec Ojciec Święty wsta-
wiennictwu Maryi, Królowej Ro-
dzin powierza wzrost świadomości
wszystkich, w odniesieniu do dobra
nierozerwalności małżeństwa, tak
istotnego przymiotu, decydującego
o przyszłości ludzkości.

Oprac.
ks. E. Szymański
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ABY MIELI ŻYCIE I MIELI JE W OBFITOŚCI
papieskie orędzie na X Światowy Dzień Chorego 2002 – omówienie

Co roku Ojciec święty wyzna-
cza któreś z sanktuariów Maryjnych
o międzynarodowym znaczeniu na
centralne obchody Dnia Chorego.
Były one obchodzone również w Czę-
stochowie na Jasnej Górze. W tym
roku odbyły się w sanktuarium Mat-
ki Bożej Uzdrowicielki położonym na
wybrzeżu Zatoki Bengalskiej w połu-
dniowych Indiach.

Tematem rozważań X Światowe-
go Dnia Chorego są słowa: „aby
mieli życie i mieli je w obfitości” (J
10,10). Podkreślają one obronę życia
i opowiedzenie się za życiem od po-
częcia do naturalnej śmierci. Ojciec
święty w orędziu skierowanym do
chorych ukazuje sens cierpienia, któ-
rego od wieków usiłują szukać różne
religie. Jak najbardziej słuszne i uza-
sadnione są poszukiwania sposobów
niesienia ulgi w cierpieniu, choć do-
tąd medycyna nie jest w stanie go
całkowicie wyeliminować.

Aby odkryć istotny i ostateczny
sens cierpienia, trzeba szukać odpo-
wiedzi w krzyżu Jezusa Chrystusa.
Ludzkie cierpienie nabiera znacze-
nia i wartości, gdy jest przeżywa-
ne w zjednoczeniu z cierpieniem
Chrystusa. W Nim zyskuje swój od-
kupieńczy sens. Ewangelia poprzez
przypowieść o Miłosiernym Sama-
rytaninie, ukazuje właściwą postawę
wobec człowieka dotkniętego chorobą
i cierpieniem. W Kościele tak wie-
lu jest wolontariuszy, pracowników
służby zdrowia, kapelanów diecezjal-
nych i zakonnych, którzy ofiarnie
opiekują się chorymi, cierpiącymi,

umierającymi, czerpiąc do tej posłu-
gi siły z wiary w Jezusa Chrystu-
sa i ewangelicznego wzorca Dobrego
Samarytanina. A przykazanie Jezusa
pozostawione nam podczas Ostatniej
Wieczerzy: „to czyńcie na moją pa-
miątkę” (Łk 23,19) odnosi się nie
tylko do konsekracji chleba i wina
podczas Mszy świętej, ale również do
składania daru z siebie w posłudze
cierpiącym i chorym, czerpiąc siłę do
ofiarności z uczestnictwa w Eucha-
rystii.

Kościół, mając wizję człowieka
stworzonego na obraz i podobień-
stwo Boże, broni niezbywalnych jego
praw i godności. Wyznaje zasadę, że
nie wszystko, co korzystając z postę-
pu naukowowego można osiągnąć,
jest moralne i dopuszczalne. Rozwój
wiedzy medycznej nakłada na nas
wierzących odpowiedzialność za Boży
dar życia na każdym etapie jego ist-
nienia i obowiązek przeciwstawiania
się wszystkiemu, co zagraża życiu i je
zabija. Jesteśmy strażnikami, a nie
właścicielami życia. I bronić go trze-
ba od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci.

Na koniec Ojciec Święty Matce
Bożej, którą nazywamy Uzdrowie-
niem Chorych, powierza wszystkich
zranionych na ciele i duszy oraz
tych, którzy nimi się opiekują, aby
pomogła jednoczyć nasze cierpienia
z cierpieniami Jej Syna Jezusa Chry-
stusa.

Oprac.
ks. E. Szymański
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OJCZE ODPUŚĆ IM

Bądź wola Twoja o Ojcze niebieski
Tyś pochwalony w cierpieniu i szczęściu
Bądź uwielbiony dusz naszych tęsknotą
O słońce radości wstającej porankiem
świtaniem jutrzenki jako latarnia
Rozjaśniającą serca dzieci drogich

Zbliża się czas pamiątki Męki
Jezusa, który modlił się w Ogrodzie
Oliwnym tymi słowami: „Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ten kielich ode mnie.
Jednak nie moja, ale Twoja wola
niech się stanie”. W słowach tych
wyrażona jest cała pełnia miłości:
posłuszeństwo, pokora, zaufanie.

A gdy zbliżył się tłum, na czele
którego szedł Judasz, pojmali Go,
prowadząc przed Wysoką Radę, He-
roda, Piłata. Na przeprowadzenie
przesłuchania – oskarżenie; okaza-
nie wzgardy; naigrywanie się – Piłat
oświadczył: „Otóż ja przeprowadzi-
łem śledztwo wobec was, i nie zna-
lazłem u tego Człowieka żadnego
z przestępstw. . . nie popełnił On nic
godnego śmierci. Każę więc ubiczo-
wać i wypuszczę”. Jednak tłum nale-
gał z wielkim wrzaskiem „Ukrzyżuj
Go, a wypuść nam Barabasza” – ska-
zanego za rozruch w mieście i mor-
derstwo. Piłat ponownie: „Cóż on
złego uczynił? Nie znalazłem nic. . .”
lecz oni coraz natarczywiej nalegali
domagając się Jego ukrzyżowania.
Gdy ich okrzyki wzmagały się coraz
bardziej, wydał im Jezusa tak jak
chcieli, a wypuścił Barabasza.

Gdy Go prowadzili na miejsce
zwane „Czaszką” przybliżył się nie-
jaki Szymon z Cyreny, który wracał
z pola i włożyli na niego krzyż,
żeby niósł za Jezusem. Szło z Nim

mnóstwo ludzi, a kobiety zawodziły
i lamentowały, lecz Jezus odwracając
się do nich rzekł: „Córki jerozolim-
skie, nie płaczcie nade mną; płaczcie
raczej nad sobą i nad dziećmi wa-
szymi!: Ukrzyżowali Go w otoczeniu
dwóch złoczyńców, jednego po pra-
wej, a drugiego po lewej stronie.
Jeden bluźnił Mu lecz drugi karcił:
„Nawet teraz nie boisz się Boga”.
My odbieramy należną karę, ale On
nic złego nie uczynił. I dodał „Jezu,
wspomnij na mnie. . .” Jezus mu od-
powiedział „Zaprawdę powiadam ci:
Dziś będziesz ze mną w raju”. Gdy
Go ukrzyżowali w otoczeniu złoczyń-
ców Jezus mówił: „Ojcze odpuść im,
bo nie wiedzą, co czynią”.

Było już około godziny szóstej,
gdy słońce się zaćmiło i całą zie-
mię zaległy ciemności aż do godziny
dziewiątej. Tłum widząc to wszyst-
ko, zaczął z przerażeniem uciekać.
Zasłona przybytku rozdarła się przez
środek, a Jezus zawołał donośnym
głosem: „Ojcze, w Twoje ręce po-
wierzam ducha mojego” i po tych
słowach skonał.

Zmartwychwstały ukazuje się
niewiastom, uczniom, Apostołom:
„Czemu jesteście zmieszani i dlacze-
go wątpliwości budzą się w waszych
sercach?” Wy będziecie świadkami
tych rzeczy. Oto Ja ześlę na was
obietnicę mojego Ojca. I wyprowa-
dził ich z Jerozolimy ku Betanii,
a kiedy ich błogosławił rozstał się
i został uniesiony do nieba.

Halina Kanka
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Architektura karolińska

Historycy okres rozwoju architek-
tury za panowania Karola Wielkie-
go nazwali renesansem karolińskim.
W owym czasie nastąpił szczególny
rozwój sztuki, architektury i kul-
tury. Karol Wielki (742 –814) był
synem Pepina Małego, który z ko-
lei był pierwszym królem Franków,
z dynastii Karolingów. Po obale-
niu pierwotnej dynastii frankijskiej –
Merowingów, Karol był królem Fran-
ków od 768 roku, a cesarzem od 800
roku. Był to pierwszy tytuł cesar-
ski w zachodniej Europie od blisko
300 lat, kiedy to ostatecznie upa-
dło cesarstwo zachodnio-rzymskie.
Architektura karolińska rozwija się
szczególnie intensywnie od schyłku
VIII do końca X wieku na terenie
monarchii Karola Wielkiego, czyli
dzisiejszej Francji, Niemiec, Szwaj-
carii, Austrii, Belgii, Holandii oraz
północnych Włoch. Wiemy, że cesarz
Karol Wielki osobiście nadzorował
budowę świątyń, zwłaszcza w jego
ulubionym Akwizgranie, który ce-
nił ponad inne miasta, być może ze
względu na istniejące tu ciepłe źródła
wody.

Najbardziej znanym i interesu-
jącym zabytkiem sztuki sakralnej
jest kaplica pałacowa w Akwizgra-
nie. Zbudowana z inicjatywy Karola
Wielkiego, zachowała się do naszych
czasów w doskonałym stanie, po-
mimo zniszczeń, jakie spowodowały
bombardowania w 1944 roku. Już
na współczesnych musiała ona ro-
bić ogromne wrażenie, skoro porów-
nywali ją do świątyni, wzniesionej

przez króla Salomona w Jerozolimie.
Ponieważ Karol nie mógł zdobyć
odpowiednich marmurów na kapli-
cę pałacową, zwrócił się z prośbą
do papieża Hadriana I, aby ten
zezwolił zerwać posadzki i zabrać
marmury z budynków w Rawennie.
Zachował się do dziś list, w którym
papież zezwala na tak dziwny sposób
zdobycia cennego budulca. Kaplica
cesarska w Akwizgranie nawiązuje
w założeniach do kościoła San Vitale
w Rawennie. Jest to ośmioboczna
centralna budowla z kopułą, zbu-
dowana z kamienia, wspierana na
potężnych filarach. Kolumny w ca-
łości przywieziono z Rawenny. Dla
ozdobienia sklepień mozaikami Ka-
rol Wielki sprowadził artystów z Bi-
zancjum, a ponadto osobiście dbał,
aby do budowy sprowadzić najlep-
szych rzemieślników i robotników
z całego państwa. Znamy główne-
go architekta tej budowli, był nim
Odo z Metzu. Karol Wielki ilekroć
przebywał w Akwizgranie, pomimo
licznych podróży i wojen, jakie pro-
wadził, najchętniej modlił się w tym
miejscu. Podziwiany przez turystów
ogromny świecznik o średnicy ponad
4 metry, przypominający w kształcie
koronę, a symbolizujący niebieskie
Jeruzalem, pochodzi z późniejszego
okresu i jest darem cesarza Frydery-
ka I Rudobrodego. Historycy datują
ten zabytek na lata 1165 –1170. Opi-
sywana kaplica pałacowa jest jedno-
cześnie miejscem wiecznego spoczyn-
ku cesarza. Piękne budowle, które
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Przekrój podłużny i plan kaplicy pałacowej w Akwizgranie
786 – ok. 800.

Rekonstrukcja wyglądu zewnętrznego.11



powstały w stolicy państwa Karola,
przyczyniły się do tego, że współ-
cześni zaczęli nazywać Akwizgran
„drugim Rzymem”.

Wyjątkową wartość dla całej póź-
niejszej architektury sakralnej mają
założenia dla idealnego klasztoru te-
go czasu, który powstał w Sankt Gal-
len w Szwajcarii. Klasztor ten został
założony w 612 roku przez iryjskich
mnichów, ale swą unikatową for-
mę uzyskał w czasach karolińskich.
Aby sporządzić wzorcowy, odpowied-
ni plan klasztoru, w 817 roku zebrał
się synod opatów w Akwizgranie,
który przygotował taki plan, specjal-
nie dla potrzeb rozbudowy klasztoru
w Sankt Gallen. Idealne założenia ni-
gdy nie doczekały się całkowitej reali-
zacji, ale stanowiły wzór dla licznych
klasztorów, powstających w całej Eu-
ropie. Zgodnie z regułą opracowaną
w 529 roku przez św. Benedykta, za-
łożyciela – znanego wszystkim Pola-
kom klasztoru w Monte Cassino, wo-
kół kościoła klasztornego, znajdować
się powinno szereg budynków, sta-
nowiących jakby samoistne miasto.
Zespół klasztorny stanowią budynki
mieszkalne, gościnne, stajnie, szkoły,
ogrody warzywne, stodoły, kuchnie.
Zespół taki grupuje ponad 40 bu-
dowli o różnorodnym charakterze,
od budynków przeznaczonych wy-
łącznie na cele liturgiczne po stajnie
dla zwierząt. O wyglądzie kościo-
łów karolińskich wiemy niewiele. Do
naszych czasów zachowało się tylko
kilka takich budynków, choć w oma-
wianym okresie zbudowano około
800 klasztorów. Do dnia dzisiejszego
nie zachowała się żadna karolińska
bazylika emporowa. Budowle karo-
lińskie były często przebudowywane
jeszcze w XIX wieku. Dlatego dopiero

prace dzisiejszych archeologów mogą
doprowadzić do ustaleń, jak wyglą-
dały kościoły i klasztory w VIII, IX
i X wieku w Europie. Pomimo tych
trudności badaczom udało się wyróż-
nić cechy charakterystyczne budowli
karolińskich. Są to:
� budowle centralne,
� kościoły jednonawowe lub trzyna-
wowe,
� krypty okrężne i halowe,
� niewielkie prezbiteria zamknięte
półokrągłą absydą,
� westwerk – rodzaj fasady zachod-
niej kościoła – oryginalne rozwią-
zanie czasów karolińskich,
� świątynie budowano na planie wy-
dłużonego prostokąta, przechodzą-
cego w późniejszym okresie w plan
krzyża łacińskiego,
� głowice kolumn koszowe lub kieli-
chowe z ornamentami roślinnymi,
� dekoracje w formie fryzów plecion-
kowych,
� świątynia wykonywana najczęściej
z kamienia,
� przestrzenie między kolumnami
w kształcie pół – łuków.
Na ziemiach polskich nie ma

oczywiście żadnych budowli w stylu
karolińskim, gdyż były to u nas czasy
przedchrześcijańskie, a ziemie nasze
pozostawały poza granicami ówcze-
snej chrześcijańskiej Europy. Choć
należy tu koniecznie wspomnieć, że
polskie słowo król pochodzi od imie-
nia cesarza Karola Wielkiego.

Architektura karolińska była za-
powiedzią zbliżającego się nowego
stylu w budownictwie. Będzie to styl
romański, jeden z dwóch porządków,
który zdominuje budownictwo całego
średniowiecza.

Mariusz Paradecki
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SILNIEJSZY NIŻ NIENAWIŚĆ
część pierwsza

Na przykładzie życia człowieka, który jako dziecko obarczony był
niebywałym cierpieniem, zgotowanym mu przez najbliższych, daje się
zauważyć, że Bóg był zawsze przy nim i wydobywał go z ogromu zła. Nie
dopuścił do załamania duchowego.

O każdym z nas Bóg pamięta, tylko że nieraz w naszych doświadczeniach
odwracamy się od Jezusa i nie chcemy Mu całkowicie zaufać. Przeczytajmy
z uwagą tę pouczającą historię.

Bohater opowiadania w wieku 3 lat.

Gdy miał trzy lata, jego mło-
dociana matka przywiązała go
do przydrożnego słupa i od-
jechała. Dwadzieścia lat póź-
niej inna Matka przygarnęła go
do siebie w Lourdes. Dziś Tim
Guénard ma 40 lat, wspania-
łą żonę i czwórkę dzieci. Kiedy
opowiada o piekle swojego dzie-
ciństwa i młodości oraz o tym,
jak został z niego uratowany,
wydaje się, że to nie może być
prawda. A jednak. . .

Policjanci znaleźli zziębnięte
i przerażone dziecko dopiero na-
stępnego dnia. Oddali je ojcu, który
wcale nie był tym zachwycony. Już
wcześniej ułożył sobie życie z inną
kobietą, z którą miał dzieci. Tim był
dla niego wyrzutem sumienia, cię-
żarem którego nienawidził. Kiedyś,
pijany, tak uderzył pięcioletniego sy-
na, że ten, spadając, ze stromych
schodów do piwnicy, straszliwie po-
łamał sobie nogi i nos. . .

W szpitalu spędził dwa i pół ro-
ku. Minęły dwa lata, zanim po raz
pierwszy wstał z łóżka po wielu cięż-
kich operacjach. Przez cały ten czas
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nikt go nie odwiedził. Moimi jedyny-
mi gośćmi były muchy i pielęgniarki
„z zastrzykami” – wspomni później.
Kiedyś, w Boże Narodzenie, Tim
ukradł chłopcu z sąsiedniego łóżka
kolorowy papier z prezentu. Chował
go pod piżamą i z trudem doczołgiwał
się do ubikacji, gdzie mógł spokojnie
przyglądać się bez końca zabawnym
ludzikom w czerwonych czapkach.
To była jego jedyna świąteczna ra-
dość za cenę dziecięcego poczucia
winy z powodu tej niewybaczalnej
kradzieży.

Ojciec Tima został pozbawiony
praw rodzicielskich, ze szpitala Tim
trafił więc do domu dziecka. Tam
uznano, że jest nerwowo chory i skie-
rowano go do szpitala psychiatrycz-
nego. Tim miał osiem lat i objawy
ciężkiej choroby sierocej. Ostatnią
rzeczą, której potrzebował, było le-
czenie w zakładzie dla obłąkanych.
Dopiero po dziewięciu miesiącach
i przeżyciu przez dziecko ciężkie-
go załamania nerwowego – lekarze
stwierdzili, że to była pomyłka.

Posiłek w tabernakulum

Wydawało się, że to co złe, już
minęło, że wreszcie znalazł się ktoś,
kto obdarzy osierocone i okaleczo-
ne dziecko chociaż odrobiną miłości.
Tima umieszczono w rodzinie za-
stępczej. Lecz i tym razem chłopiec
nie miał szczęścia. Kobietę, do któ-
rej trafił, nazwał później wiedźmą.
Zmuszała go do ciężkiej pracy w go-
spodarstwie. Często cierpiał na wy-
wołane głodem bóle brzucha i głowy,
spał na cuchnącym sienniku w ką-
cie strychu. Kiedyś wysłała go, aby
sam posprzątał cały kościół. Głodny

i zmęczony Tim przypomniał sobie
wówczas, że widział, jak podczas
niedzielnych Mszy świętych kapłan
rozdaje ludziom białe opłatki. Otwo-
rzył tabernakulum i wyjął puszkę
z komunikantami. Zaczął jeść łap-
czywie, bojąc się, aby ktoś go nie
złapał na gorącym uczynku. W ciągu
paru minut znikła cała jej zawar-
tość. „Dowiedziałem się później od
kompetentnych osób – wspomina po
latach Tim – że te hostie były konse-
krowane i że mój gest zgłodniałego
dziecka nazywał się Pierwszą Ko-
munią świętą, że popełniłem strasz-
ny grzech, który ludzie określają
mianem świętokradztwa. Nie byłem
nawet ochrzczony.”

Atmosfera w domu stała się dla
Tima nie do zniesienia. Próbował na-
wet popełnić samobójstwo, ale sznur
był za słaby i urwał się pod ciężarem
dziewięcioletniego chłopca. Kilka dni
później kobieta, u której przebywał,
uchodząca we wsi za dobrą kato-
liczkę tak zbiła Tima, że złamała
mu rękę. Nazajutrz była zmuszona
odwieźć chłopca do szpitala. Lekarze
zaalarmowali policję.

Tim trafił do nowej rodziny za-
stępczej. Ludzie ci byli biedni, ale
bardzo serdeczni. Chłopiec po raz
pierwszy od wielu lat zasnął spokoj-
nie. Wujek Gaby był cierpliwy i uczył
chłopca pracy ze zwierzętami. Nazy-
wał go „swoim Pio”. „I pomyśleć, że
kilka dni wcześniej chciałem napraw-
dę ze sobą skończyć. . .” – powiedział
po latach Tim.

Niestety, zbliżały się kolejne czar-
ne chmury. Jak fatum. Jak maka-
bryczna ironia losu. Pewnego dnia
wraz z dziećmi gospodarza Tim ba-
wił się w stodole. Starszy o dwa lata
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od Tima Paulo przyniósł świeczki
i zapałki. Chłopcy zbudowali szałas
ze słomy i zapalili w środku świecę.
Pożar wybuchł natychmiast. Dzieci
cudem uszły z życiem i patrzyły
przerażone, jak stodoła zamienia się
w gigantyczną pochodnię. Policja od
razu oskarżyła sierotę. Dzieci gospo-
darza milczały i nie śmiały nawet
wzrokiem odprowadzić Tima do poli-
cyjnego samochodu. Wujek Gaby też
nie podszedł, aby pocałować chłopca.
Bał się, że się rozpłacze. Przywiązał
się do Tima i wcale nie chciał się
z nim rozstawać.

Poprawczak dla twardzieli

Zaczęła się następna stacja drogi
krzyżowej Tima Guénarda. W po-
prawczaku uznano go za niebez-
piecznego i skierowano pod specjal-
ny nadzór. Wieczorem strach, samot-
ność i rozpacz zaszczutego dziecka
znalazły ujście w potokach łez wy-
lanych w poduszkę. Ktoś jednak je
zauważył. Nazajutrz z szyderczym
uśmiechem pseudowychowawca wy-
ciągnął Tima na. . . środek jadalni
i powiedział: „Teraz płacz. No dalej,
mazgaju, płacz przed wszystkimi”.

W tym momencie w sercu Ti-
ma zaszła okrutna zmiana: „Byłem
zbyt biedny, nie miałem prawa do
łez. Okazywanie bólu jest luksusem,
którego mi odmówiono. Musiałem
więc okłamywać swoje cierpienie.
Musiałem zamknąć zawory moich
oczu i drzwi mojego serca. Mu-
siałem ze sobą walczyć, żeby nie
płakać. Szloch powoli zamieniał się
w złość, zwijał w kłębek wściekło-
ści. Cała nienawiść zgromadzona we
mnie przeciw bezinteresownej nie-
nawiści, jakiej doznałem, zamieniała

się w palący mnie od wewnątrz ogień
szukający ujścia. Zaczynała pożerać
mnie żądza zemsty.

Następne trzy miesiące to pa-
smo nieustannych upokorzeń, bez-
podstawnych oskarżeń, okrutnych
kar i drwin ze wszystkich stron.
Miara się przebrała, gdy po raz kole-
iny sąsiad przy stole sięgnął po kotlet
do talerza Tima. Chłopak z całej siły
wbił widelec w dłoń złodzieja. Poczuł
ulgę, która jednak szybko zamieniła
się w prawdziwą rozpacz. Wtrącono
go do karceru.

Pewnego dnia, kiedy nie miał już
na nic nadziei, strażnik zawołał:

„Guénard, masz wizytę!”. Wujek
Gaby po sześciu miesiącach od poża-
ru nie zapomniał o Timie. Chłopak
poczuł serce w gardle. Spojrzał stoją-
cemu przed nim mężczyźnie w oczy
i zobaczył w nich smutek i wyrzuty
sumienia. Wujek Gaby uległ swojej
żonie, to ona wezwała policję i od-
prawiła chłopca tamtego fatalnego
wieczoru. Nie mógł sobie tego wy-
baczyć, gdy zobaczył Tima, który
stawał się powoli podobny do dzikie-
go zwierzęcia, a nie do dorastającego
młodzieńca. „Przyjdziesz jeszcze?” –
spytał Tim. „Tak, przyjdę, mój Pio,
przyjdę”. Jego Pio czuł, że już ni-
gdy nie zobaczy wujka Gaby’ego. Ta
wizyta jednak oddała zdruzgotane-
mu dziecku niewiarygodną wprost
przysługę. Nie pozwoliła do reszty
stwardnieć jego sercu. W ciągu tych
kilkunastu minut odżyło w nim coś
cennego. Pojawiła się nowa szczelina
dla uczuć. Tim postanowił uciec, aby
ratować swoje życie od nienawiści.
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Dziecko ulicy

Paryż jest fascynujący, szczegól-
nie, gdy się ma dwanaście lat i po raz
pierwszy w życiu oddycha wolnością.
„Pani Żyrafa” dumnie góruje nad
całym miastem. Za pieniądze, jakie
dał mu niespodziewanie jakiś prze-
chodzień, Tim kupił bilet i znalazł
się 300 metrów nad dachami Pary-
ża. Imponujące. Przyjemność trwała
jednak krótko. Zbliżał się wieczór,
a wraz z nim głód i samotność.
Zmęczony i zagubiony, Tim usiadł
na ławce na Polach Marsowych. Pra-
wie natychmiast zjawił się elegancko
ubrany mężczyzna i spytał Tima czy
chce zarobić 50 franków. Oczywi-
ście! Po chwili chłopiec znalazł się
w mieszkaniu nieznajomego, który
w brutalny sposób go zgwałcił, po
czym wcisnął mu w rękę obiecany
banknot i wyrzucił za drzwi. „Wy-
biegłem na ulicę. Moje serce wymio-
towało łzami. Trzęsłem się z zimna
i z obrzydzenia. Miałem dwanaście
lat i właśnie poznałem, czym jest
perwersja. Poczułem, jakby dotknął
mnie pazur zła, jakby zranił nie
tylko moje ciało, ale i moją duszę.
Nie byłem w stanie wołać o pomoc.
Gdzieś jednak, w głębi serca, tam,
gdzie nie ma już słów, wzywałem
pomocy. Krzyczałem do Wszechmo-
gącego, aby uwolnił mnie od tego
koszmaru. Nie przyszedł. Nikt nie
przyszedł.”

„Następne trzy lata Tim spę-
dził w świecie paryskiej prostytucji.
Był utrzymankiem starszych i znu-
dzonych życiem kobiet zamkniętych
w luksusowych willach na Montpar-
nasse. Trafił do bandy młodocianych

stręczycieli i nawet czuł, że zaczęła
mu się podobać ta dobrze płatna
„praca”. Do czasu, aż znów wpadł
w ręce policji. Tym razem miał jed-
nak szczęście.

Początek końca koszmaru

Sędzią okazała się kobieta, która
naprawdę chciała mu pomóc. Posta-
rała się, aby przyjęto go, mimo że nie
ukończył jeszcze 16 lat, do warszta-
tu, gdzie będzie mógł uczyć się zawo-
du i jednocześnie zarabiać na swoje
utrzymanie. Tim został praktykan-
tem na budowie. Praca spodobała
mu się. Chłopak zmężniał, zaprzy-
jaźnił się z nowymi kolegami. Kiedyś
idąc do pracy, przeczytał wiszący
nad drzwiami napis: „Sala boksu”.
Postanowił zapisać się na trening
i wkrótce został prawdziwym bok-
serem. Praca na budowie zdążyła
już wyrobić mu mięśnie. Tim szybko
zaczął zwyciężać w zawodach krajo-
wych i międzynarodowych. Walczył
z ogromną zaciekłością. Wreszcie
miał okazję wyładować swoją gro-
madzoną od lat nienawiść. Poczuł,
że zaczyna być silniejszy od niej.
Nie zrażał się kolejnymi złamaniami
nosa. W sumie naliczył ich 27, z cze-
go 4 pochodziły jeszcze od ojca. Był
oklaskiwany i zarabiał mnóstwo pie-
niędzy. Poczuł się wreszcie „kimś”.
Minęły następne dwa lata. Kiedy
otrzymał dyplom ukończenia szkoły,
pobiegł pochwalić się pani sędzinie.
Była z niego autentycznie dumna.

Dokończenie za miesiąc. . .

Lilla Danilecka
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MOJE MIEJSCE W RODZINIE
wypowiedzi gimnazjalistów

Rodzina – to słowo kojarzy nam
się z ciepłem, uczuciem miłości i po-
trzeby wzajemnego wsparcia.

Każdy ma swoje miejsce w rodzi-
nie. Jest mama, która kojarzy się na
ogół z milutką osobą, stojącą przy
garnku, gotującą obiad. Mama za-
wsze służy radą i można jej wszystko
powiedzieć. To mama czytała nam
bajki i całowała na dobranoc, gdy by-
liśmy małymi dziećmi. Jest i tatuś,
który otrze łezkę, gdy spadniemy
z roweru. Tata przytuli i weźmie na
kolana, pocieszy, gdy coś nam nie
wyjdzie, mimo iż ma tysiące spraw
swoich. Nigdy nie powie, że nie ma
czasu.

Babcia z dziadkiem również ko-
chają nas niezmiernie. Kupią cukier-
ka, pójdą pobawić się w piaskownicy.
Czasami myślę, że kochają nas bar-
dziej od swoich dzieci.

Ja – jestem jeszcze dzieckiem
i wielu spraw nie rozumiem. Rodzi-
ce i dziadkowie pomagają mi zrozu-
mieć świat. Ja także staram się im
odwdzięczyć. Nie zawsze to mi się
udaje. Czasami ich zasmucę, czasem
są ze mnie dumni. Kocham ich za
wszystko, co dla mnie robią i chcę
im to kiedyś wynagrodzić.

Kinga Kotula
kl. II gimnazjum

Moje miejsce w rodzinie zaczęło
się z chwilą przyjścia na świat. Mia-
łam wtedyMamę i Tatę. Dorastałam,
miałam roczek, później dwa. Urodził

się mój brat. Było nas w rodzinie
już czworo. Mama, tata, ja i brat.
Tata rozpoczął budowę domu dla na-
szej rodziny – widywaliśmy go tylko
późnym wieczorem – przed snem,
kiedy przywoził dla mnie i brata tru-
skawki od babci. To bardzo dobrze
pamiętam.

Mieszkaliśmy razem: babcia,
dziadek i nas czworo – rodzina
pokoleniowa. W domu babci i dziad-
ka panowała miła atmosfera, było za
to mało miejsca do zabawy – jak to
dla dzieci. Po kilku latach urodzi-
ła się moja siostra. Nasza rodzina
zwiększyła się do pięciu osób.

Pewnego lata w sierpniu tata
z mamą zabrali nas do nowo wybu-
dowanego domu. Wszyscy byliśmy
zachwyceni i szczęśliwi. Dużo miej-
sca, ciepła woda w kranie, duża wan-
na do kąpieli, korytarz do biegania
i zabawy. To wszystko zapamiętałam
do dzisiaj – miałam wtedy 4 lata.

Teraz tam mieszkamy wspólnie
i jest nam wszystkim dobrze. Każdy
ma własny pokój, do nauki, snu i tam
jest moje miejsce w rodzinie.

Jestem z tego miejsca bardzo
zadowolona, z moich rodziców tak
pracowitych i dla mnie i dla ro-
dzeństwa dobrych. Życzę wszystkim
dzieciom mojego pokolenia, żeby mo-
gli tak jak ja dobrze mówić o swojej
rodzinie.

Aleksandra Ptach
kl. II gimnazjum
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ZŁOTA „HARFA EOLA” DLA TRĄBEK WIELKICH

Problem muzykowania dzieci
i młodzieży – właściwie pojętej „ini-
cjacji” estetycznej – jest wciąż ak-
tualny. Kto wie czy nie jest coraz
bardziej palący dziś, w czasach po-
zornej tylko dostępności wartościo-
wej muzyki. Należy zwrócić uwagę,
że w miastach, gdzie organizowane
są koncerty, ceny biletów często tyl-
ko zniechęcają młodego człowieka
do wątpliwej jego zdaniem – inwe-
stycji. Któryż z uczniów może sobie
pozwolić na kolekcjonowanie dro-
gich płyt kompaktowych z muzyką
poważną?

W szkołach, mimo sprzeciwów
środowiska artystycznego, kontakty
ze sztuką i wiedza o jej sekretach re-
dukowane są do minimum tj. jednej
godziny sztuki tygodniowo. Jeszcze
kilka lat temu muzyka i plasty-
ka stanowiły oddzielne przedmioty
lekcyjne. Tymczasem wśród prze-
ważającej części młodzieży utrwala
się coraz silniej – nie mająca na ogół
przeciwwagi – „monokultura list
przebojów”, która determinowana
dyskoteką w efekcie ogranicza za-
interesowania i postawy estetyczne.
Oczywiście nikt nie zamierza kwe-
stionować potrzeby istnienia mu-
zyki rozrywkowej w rozmaitych jej
odmianach (może tylko z wyjątkiem
form wulgarnych i deprawujących,
jak produkcje dźwiękowe związa-
ne z satanizmem). Ważne tylko,
aby istniała właśnie wspomniana
przeciwwaga, by powstała szansa,
że u dzisiejszych nastolatków, gdy

dorosną, rozwiną się i wyższe po-
trzeby kontaktowania się ze sztuką.
Bo bardzo źle by się stało, gdyby
obecni bywalcy dyskotek wyrośli –
w rezultacie panującego tam hałasu
i nieustannie migocących, jaskra-
wych świateł – na ludzi głuchych
i ślepych na wszelkie inne wartości.
A zatem należy w szczególny spo-
sób dbać o zapewnienie odbiorcom
kultury stałego kontaktu z muzyką,
malarstwem, literaturą.

Pewną rolę do odegrania w tej
dziedzinie ma niewątpliwie Zespół
Muzyki Dawnej Mille Regretz dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji, specjali-
zujący się w wykonywaniu muzyki
renesansowej.

Pięciokrotnie uczestniczył on
w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Dawnej Schola Cantorum wKaliszu
zdobywając w latach 1997 i 1998
brązową „Harfę Eola” a 1999 i 2001
srebrną „Harfę Eola”. Jest laure-
atem pierwszej nagrody na Festiwa-
lu Muzyki Dawnej w Gdańsku.

W tym roku od 28 stycznia do
1 lutego młodzi muzycy brali udział
w XXIV Schola Cantorum zorgani-
zowanym przez Ministerstwo Edu-
kacji i Sportu, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Miejski w Kaliszu, Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu, Kali-
skie Stowarzyszenie Edukacji Dzie-
ci i Młodzieży, Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu, Młodzieżowy
Dom Kultury im. Władysława Bro-
niewskiego w Kaliszu.
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Na festiwal przyjechało 40 zespo-
łów z 15 województw. Jury pod prze-
wodnictwem prof. dr. hab. Leona
Markiewicza punktowało uczestni-
ków oddzielnie w kilku różnych ka-
tegoriach: zespoły instrumentalne,
gdzie reprezentował naszą gminę
zespół z Trąbek Wielkich, zespoły
wokalne, chóry kameralne, zespo-
ły wokalno-instrumentalne oraz ze-
społy kameralne prezentujące mu-
zykę w powiązaniu z innymi sztu-
kami.

Ta rozmaitość form prezentacji
sprawiła, że całodzienne przesłucha-
nia nie były monotonne, stanowiły
wręcz dla publiczności dużą atrak-
cję, toteż sala przesłuchań była
w całości wypełniona słuchaczami.

Jury w oficjalnym komunikacie
przyznało później, że przygotowanie
młodych artystów było solidne, zaś

w stosunku do lat poprzednich, dał
się zauważyć wzrost umiejętności
w dziale zespołów instrumentalnych
i chórów kameralnych.

Zwycięzcą konkursu i laureatem
złotej „Harfy Eola” oraz specjal-
nej Nagrody Ministerstwa Kultury
w kategorii zespołów instrumen-
talnych został uhonorowany con-
sord fletów podłużnych Mille Re-
gretz z Trąbek Wielkich, prowa-
dzony przeze mnie. Wielkim dla
mnie zaszczytem jest również wy-
różnienie mnie nagrodą Ministra
Kultury. W tym miejscu należą się
gratulacje adeptom sztuki: Emilii
Ziemian, Teresie Bławat, Justynie
Gralli, Łukaszowi Bębenkowi, Ma-
ciejowi Kucharskiemu.

Brawo młodzi muzycy!

Janusz Beyer

Zespół Muzyki Dawnej Mille Regretz prezentuje zaszczytne trofeum.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W sobotę 2 lutego, w Kościele
parafialnym w Trąbkach Wielkich,
związek małżeński zawarli Magda-
lena Megger i Piotr Budnik – oboje
z Trąbek Wielkich, natomiast 9 lu-
tego na ślubnym kobiercu stanęli
Agata Szostek z Czerńca i Arka-
diusz Kempik z Czerniewa.

Obydwu młodym parom życze-
nia Błogosławieństwa Bożego na
nowej drodze życia składa redakcja
„Kany”.

***
W niedzielę 3 lutego w naszym

kościele chrzest św. otrzymał Jakub
Ogonowski z Trąbek Wielkich, syn
Małgorzaty i Krzysztofa.

***
12 lutego odbyła się pierwsza

w 2002 r. zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny, w trakcie której zajmowano się
następującymi sprawami:

1) Wójt gminy Błażej Konkol
poinformował radnych i sołtysów
o pracach Zarządu Gminy w cza-
sie pomiędzy sesjami Rady. W tym
okresie Zarząd Gminy między inny-
mi:
– powołał Gminną Komisję Roz-

wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w składzie: Karol Ko-
zak, Krystyna Roda, Anna Andre-
skowska, Dorota Bąk, Wiesława
Błach, Maria Sautycz, ks. Edward
Szymański, Krystian Latoszewski
i Sebastian Urbanowicz;

– pozytywnie rozpatrzył wniosek
o dofinansowanie wydania tomi-
ku poezji Zygmunta Bukowskiego

z Mierzeszyna; będzie to jubi-
leuszowe wydanie poezji nasze-
go znakomitego twórcy ludowego
z okazji 30-lecia twórczości.
Dofinansowaniewyniesie 1000 zł

przy całkowitym koszcie ok.8000 zł.
2) dokonano zmian w Budże-

cie Gminy na 2002 r., zwiększając
dochody budżetowe o kwotę ok.
73 tys. zł i wydatki budżetowe
o sumę ok. 299 tys. zł.

Po tych zmianach budżet na
2002 r. przedstawia się następująco:
– dochody: 12 mln 610 tys. zł
– wydatki: 15 mln 186 tys. zł

Źródłem pokrycia deficytu bu-
dżetowego będzie kredyt długoter-
minowy w kwocie 2 mln 576 tys. zł.

3) podjęto uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu zagospodaro-
wania odpadów”.

4) nadano nazwy nowym ulicom
na osiedlu mieszkaniowym w Trąb-
kach Wielkich, zlokalizowanym po-
między drogą z Trąbek do Ełganowa
(ul. Ełganowska) a ul. K. Pawłow-
skiej. Pozostałe nowe ulice otrzy-
mały nazwy: Cisowa, Jodłowa, Mo-
drzewiowa, Sosnowa i Świerkowa.

5) w ostatnim punkcie regulami-
nowym sesji wójt i zastępca wójta
odpowiadali na zapytania i interpe-
lacje sołtysów i radnych.

6) na zakończenie sesji miała
miejsce miła uroczystość. Zastępca
Komendanta Wojskowej Komendy
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Magdalena i Piotr Budnikowie w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.

W dniu chrztu św. Jakub Ogonowski z Trąbek Wielkich z rodzicami i rodzicami
chrzestnymi.
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Od lewej: Ilza i Jan Kielas, Krystyna Gdaniec i Paweł Kassin odbierają medale
„Zasłużony dla Obronności Kraju”.

Budynek Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie podczs modernizacji.
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Uzupełnień w Gdańsku mjr Kazi-
mierz Badziągowski wręczył srebr-
ne medale „Zasłużony dla Obron-
ności Kraju” następującym oso-
bom: Krystynie Gdaniec z Trąbek
Wielkich, Ilzie i Janowi Kielasom
z Kleszczewa oraz Pawłowi Kassin
z Łaguszewa.

Medale takie przyznawane są ro-
dzicom, których co najmniej 3 synów
odbyło zasadniczą służbę wojskową.

Pani Krystyna Gdaniec wycho-
wała 4 synów (Bogdan, Jarosław,
Roman i Henryk) ; Państwo Il-
za i Jan Kielasowie – 3 synów
(Zygmunt, Zenon i Henryk) i Pan
Paweł Kassin także 3 synów (Adam,
Roman i Leszek).

Wyróżnionym rodzicom redak-
cja „Kany” także składa serdeczne
życzenia.

***
19 lutego odbyło się uroczy-

ste, oficjalne przekazania do użytku

rozbudowanej i zmodernizowanej
Szkoły Podstawowej w Mierzeszy-
nie. W wyniku tej inwestycji, kosz-
tującej 1 mln 580 tys. zł, przybyły
4 izby lekcyjne na I piętrze, 5
pomieszczeń do zajęć pozalekcyj-
nych na poddaszu, pokój nauczy-
cielski, biblioteka, magazynek na
sprzęt sportowy oraz sanitariaty na
wszystkich kondygnacjach.

***
W lutym, na plac budowy Gim-

nazjum w Trąbkach Wielkich, we-
szła Firma „Przembud” z Gdańska,
która wygrała przetarg na budowę
tej szkoły.

Przypominamy, że inwestycja re-
alizowana będzie do końca 2004 r.,
a koszt realizacji tych robót wy-
niesie ok. 7 mln zł. Planuje się
przekazanie do użytku głównego
obiektu szkolnego jeszcze w br.

Oprac. S.D.

OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Przeminęło z wiatrem

Wciepłymwiosennym słońcu, na
trawniku pewnego miejskiego ogro-
du, pośród rosnącej trawy, wyłoniły
się mięsiste ząbki mniszka, zwane-
go też mleczem. Jeden z nich był
już cudownym żółtym kwiatkiem,
niewinnym i pogodnym jak zachód
słońca w maju. Już po pewnym cza-
sie z „dmuchawca” roślinka prze-
kształciła się w delikatną tkankę
składającą się z piórek, przytwier-
dzonych do łodyżki niczym koronka,
skupionych były w środkowej części.

Wszystkie te ziarenka zawie-
rały w sobie mnóstwo pragnień.
Kiedy świerszcze zaczynały into-
nować swoje serenady, podmuchy
wieczornego wiatru kołysały tysiące
marzeń.

„Gdzie się będziemy zasiewać,
kto to wie?”. „Zna to tylko wiatr”.

Pewnego poranka wiatr swoją
niewidzialną ręką rozrzucił mocne
i gwałtowne podmuchy. Małe zia-
renka przyczepione do swoich spa-
dochroników, trzymając się wiatru,
poleciały w dal.
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„Do zobaczenia. . .” – pozdrawia-
ły się małe nasionka.

Kiedy większość z nich lądowa-
ła na żyznej ziemi ogrodów i łąk,
najmniejsze zdołało odbyć jedynie
krótką podróż, zakończoną na ce-
mentowej krawędzi chodnika. Stało
się ono odrobiną kurzu przybyłego
z wiatrem, bardzo biedne w porów-
naniu z dobrą i urodzajną ziemią
łąki.

„Jest cała moja!”, powiedziało
do siebie ziarenko. Zebrało w sobie
wszystkie siły i nie zastanawiając
się dwa razy, przystąpiło natych-
miast do zapuszczania korzeni. Na-
przeciw cementowego krawężnika
znajdowała się krzywa i chwiejąca
ławeczka. To właśnie na niej od
czasu do czasu odpoczywał pewien
człowiek. Był on udręczony i niespo-
kojny. Jego serce wypełniał smutek,
a dłonie zawsze zaciskały się w pię-
ści. Pewnego razu dostrzegł, jak
z cementowego krawężnika wyra-
stają dwa zielone i delikatne listki.
Zaśmiał się szyderczo i powiedział:
„Nie uda się wam! Jesteście słabe
jak ja. . .!” i zdeptał je swoim butem.
Następnego dnia spostrzegł jednak,
że listki znowu podniosły się i na
dodatek było ich aż cztery.

Od tego momentu nie mógł od-
wrócić swojej uwagi od obserwowa-
nia odważnej i niezłomnej rośliny.
Po kilku dniach zmieniła się ona
w wesoły i żółty kwiatek, podobny
do krzaku radości. . .

Po raz pierwszy od dłuższego
czasu przygnębiony młody człowiek
poczuł, że jego smutek i niechęć do
życia zaczęły ustępować. Podniósł
swoją głowę i zaczął oddychać pełną

piersią. Uderzył pięścią w oparcie
ławki i krzyknął: „Oczywiście musi
nam się udać!”

Rozpierała go radość, chciało mu
się jednocześnie śmiać i płakać. Pal-
camimusnął delikatnie żółtą główkę
kwiatka. Kwiaty odczuwają delikat-
ność i dobroć płynącą od ludzi.
A dla małego mniszka pieszczota
młodzieńca była czymś najprzyjem-
niejszym.

Nie wypatruj wiatru. Dlaczego
znajdujesz się tam, gdzie jesteś. Na-
wet, jeśli zostałeś przykryty warstwą
cementu, rób wszystko, abyś mógł
zapuścić korzenie i żyć. Masz jakieś
przeznaczenie! Również, te krótkie
opowiadania są rozsiewanymi przez
wiatr nasionami. Dokąd dolecą i co
z nich wyrośnie wie tylko wiatr.

W związku z powyższym opowia-
daniem ośmielam się zaapelować
do wszystkich, szczególnie młodych
mieszkańców gminy Trąbki Wielkie.
Szanujcie piąte przykazanie z De-
kalogu! Brzmi ono „nie zabijaj” –
jednak nie chodzi tylko o zabój-
stwa ludzkie, lecz nakazuje także
szanować ziemię, która została nam
dana, abyśmy czynili ją sobie pod-
daną”. Chylę czoło przed każdym,
kto w jakikolwiek sposób podejmuje
działania na rzecz porządkowania
i estetyzacji w naszej gminie. Sza-
nowny Czytelniku proszę, abyś wraz
z nadchodzącą wiosną oczyścił nie-
co swoją miejscowość. . . nie tylko
swoją posesję, ale także schyl się po
papierek przy głównej ulicy w swo-
jej wsi. Dorosły czytelniku nie bój
się skarcić młodych, kiedy śmie-
cą, sam natomiast bądź przykładem
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szanowania i wprowadzania czysto-
ści. Chrońmy swoją małą ojczyznę,
gminę Trąbki Wielkie, abyśmy nie
musieli wstydzić się, że tu mieszka-
my.

Jeżeli Ty pomożesz, to wierzę, że
mniszki będą kwitnąć bardzo często.
Wówczas zapewne będzie się nam
żyło o wiele przyjemniej i radośniej!

Światło

Czy widzieliście w kościele świa-
tło? – zapytała kiedyś dzieci pani
katechetka. Odpowiedziały – lampy,
świece; czerwone światełko w ta-
bernakulum; słońce w oknie. Dzieci
zamilkły. A czy było tam jeszcze
jakieś inne światło? – zapytała po-
nownie katechetka. Pewne dziecko
podniosło w górę rękę i powiedziało:
– Ludzkie oczy!

. . .Dlaczego tak często zapomi-
namy o świetle, które znajduje się
w naszym wnętrzu? Dlaczego po-
zwalamy, aby w nas zgasło? Kiedy
byłem mały, mój ojciec zostawiał mi
w nocy zapaloną lampkę. . . „Mój oj-
ciec był światłem” ba. . . , On nadal
świeci dla mnie.

Zarobek

Pewien chiński naukowiec zo-
stał zaproszony przez Uniwersytet

w Berlinie czy Krakowie. Jeden z je-
go niemieckich kolegów oczekiwał
na niego przy wyjściu z lotniska. Po
wymienieniu pozdrowień, obaj po-
stanowili pójść do centrum miasta.
Na przystanku stał właśnie autobus
gotowy do odjazdu.

Niemiecki profesor wziął pod
rękę swojego chińskiego kolegę i za-
wołał: „Niech pan biegnie, szybko!”
Obaj rzucili się do biegu i zdołali
jeszcze wskoczyć do odjeżdżającego
autobusu. Zaledwie zdążyli do nie-
go wskoczyć, zamknęły się drzwi
i pojazd ruszył. Niemiec westchnął
z ulgą, zerknął na zegarek i po-
wiedział: „udało nam się zarobić
dziesięć minut”. Chińczyk spojrzał
na niego ze zdziwioną miną i powie-
dział: – „I co teraz zrobimy z tymi
dziesięcioma minutami.”

Nie tyle ważne jest to, jak bardzo
jesteśmy zajęci, ile to jaką sprawą
jesteśmy zajęci. Pszczoła otrzymuje
zawsze pochwały, komar jest zawsze
ganiony. Połowę życia spędzamy na
szukaniu co zrobić z czasem, który
chcielibyśmy dobrze wykorzystać.

Zebrał Jan Trofimowicz junior
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki ze stycznia to JASEŁKA.
Nagrodę za grudniową krzyżówkę, ufundowaną przez Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek
Wielkich, wylosował Adrian Gostomski z Trąbek Wielkich. Gratulujemy.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Należy odciąć pasek zaznaczony na dole strony, na nim wpisać rozwiązanie,
na drugiej stronie swoje imię, nazwisko i adres. Kupon wrzucamy do koszyka
na bocznym ołtarzu (do dnia 24 marca).

121110987654321

1. Zwierzę w paski. 2. Bez uczynków jest martwa. 3. Duża Irka. 4. Brat
Mojżesza. 5. Wyraz. 6. W sklepie na półce. 7. Wisi na ścianie. 8. Figura
w szachach lub kościelna. 9. Posłaniec Boży. 10. Na nogach Małysza.
11. Syn Abrahama. 12. Kraj z piramidami.

#
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2002

28.02. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i za-
konne, z róży św. Maksymiliana
Kolbe – p. Świerczek

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Bolczak

2. Pierwsza sobota miesiąca
(III fatimska), ku czci Matki
Bożej, z róży św. Jacka –
p. Lubeckiej

3. W intencji parafian, godz. 800

Za śp. Leona Hendrych
(25. rocznica śmierci) i za
zmarłych tej z rodziny,
godz. 930 (Czerniewo)

Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Marii i Mieczysława Papisów,
godz. 1100

4. Za śp. Kazimierza Jankowskie-
go i za zmarłych z rodziny
Platów

5. Za śp. Marię Kosińską
(14. rocznica śmierci)

6. Za śp. Teresę i Wolfganga
Kaszubowskich

7. Za śp. Władysława Myszk i za
zmarłych z rodziny Zielke

8. O błogosławieństwo Boże
dla Zdzisławy i Zygmunta
Preussów

9. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich

10. Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Struckiel,
godz. 800

Za śp. Sylwestra Reimus,
godz. 1100

11. Za zmarłych lekarzy:
śp. Mieczysława Goczewskiego,
śp. Krzysztofa Dębickiego,
śp. Ireneusza Iwańskiego,
z intencji personelu Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich

12. Za śp. Stanisława Skowron
13. O błogosławieństwo Boże

i zdrowie dla Krystyny Sroka
i Krystyny Tkaczyk w dniu
imienin

14. Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart

15. Za śp. Mieczysława Butę oraz
za śp. Kamilę i Jana Hościłło

16. Za śp. Jolantę i Alfonsa
Kowalewskich

17. Dziękczynna i o zdrowie dla
Bronisławy Kurcik, w 80-lecie
urodzin, z int. p. Pijanowskiej,
godz. 800

Za śp. Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassek, godz. 930

(Czerniewo)
O błogosławieństwo Boże dla
Łukasza Baumgarta, w 21
rocznicę urodzin i o zdanie
matury, godz. 1100

18. Za zmarłych z rodziny Płockich
i Lisów

19. Za śp. Józefa i Rozalię Dończyk
oraz za zmarłych z tej rodziny
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20. Za śp. Henryka i Władysława
Dąbrowskich

21. Za śp. Agnieszkę Elmanowską
i za śp. Hertę Streich

22. Za śp. Klarę i Tomasza Sła-
wińskich oraz za śp. Eckharta
i Franciszka

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Leokadię i Leona Wolfów
oraz za zmarłych z rodziny
Kielasów, godz. 800

Za śp. Leona Cieszyńskiego
(8. rocznica śmierci), godz. 930

(Czerniewo)
25. O zdrowie i błogosławieństwo

Boże dla Marii Knitter, w 83
rocznicę urodzin i imieniny

26. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich

27. Za śp. Jana Karnath
28. O powołania kapłańskie i za

kapłanów
30. W pewnej intencji
31. Dziękczynna w 35. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Janiny i Kazimierza
Rucińskich, godz. 800

Za śp. Władysławę, Józefa
i Aleksandra Plak oraz
za śp. Metę Cymermann,
godz. 1100

Za śp. Zofię Dyksa (16. rocznica
śmierci), godz. 1800

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Piewszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
4 marca: Kamil Marcin Rogall, Dawid Rafał Ludwikowski,

Jacek Kazimierz Sroka

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 marca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa Magdaleny i Jarosława

Szarmachów
19 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Danieli i Marka

Pleszczyńskich
30 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Heleny i Rafała Kisickich

Odeszli do Pana
21 marca: 1. rocznica śmierci śp. Marianny Porębskiej
25 marca: 1. rocznica śmierci śp. Anny Bluhm
27 marca: 1. rocznica śmierci śp. Elżbiety Czerwińskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


