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Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami!



ŚWIATOWE SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH

Codziennie we wnętrzach serc
pielgrzymów przybywających tu
ze wszystkich kontynentów do-
konują się cuda działania Bożego
Miłosierdzia. Uzdrowienia, nawró-
cenia, a nawet egzorcyzmy, to
wszystko dzieje się w rozrastają-
cym się prężnie Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia. Do Łagiewnik
przybywa rocznie około miliona
pielgrzymów. To właśnie centrum
kultu Bożego Miłosierdzia ma po-
święcić Ojciec święty podczas te-
gorocznej pielgrzymki do Polski.

Pan Jezus obiecał siostrze Fau-
stynie, że orędzie Miłosierdzia
docierać będzie na krańce świa-
ta. Od kanonizacji świętej siostry
Faustyny w roku Jubileuszowym
i ustanowienia w całym Kościele
II Niedzieli Wielkanocnej świętem
Miłosierdzia Bożego, do Łagiewnik
w tę niedzielę przybywa 120 –130
tysięcy pielgrzymów. Wyrosła tu
nowa duża świątynia z obiektami
sakralnymi dla obsługi pielgrzy-
mów, a na placu przed nią przy
ołtarzu polowym może pomieścić
się 200 tysięcy wiernych.

W starej, dotąd służącej piel-
grzymom kaplicy, obsługiwanej
przez Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia najważniejszy-
mi obiektami są oryginalny obraz
Miłosierdzia Bożego i konfesjonał.
Posługę duszpasterską pełnią ojco-
wie jezuici. Przybywający od 15 lat

do Łagiewnik z USA o. Arkadiusz
Smoliński wyjaśnia, że popular-
ność kultu Miłosierdzia Bożego
tłumaczy się tym, iż ludzie współ-
cześni nie widzą innej alternatywy,
niż zaufanie miłującemu i przeba-
czającemu Bogu, więc szukają po-
jednania z Nim. W Łagiewnikach
wielu pielgrzymów odbywa spo-
wiedź z całego życia, można tam
spowiadać się w różnych językach.

Kult Miłosierdzia Bożego obej-
muje coraz to nowe kraje i narody
wEuropie, Afryce, Ameryce, dotarł
nawet do Filipin. Ogrom Bożego
Miłosierdzia, a także skuteczność
wstawiennictwa Jego „sekretarki
i apostołki” – jak nazywał Pan
Jezus siostrę Faustynę – można
ocenić po przysyłanych do tego
Sanktuarium listach w intencjach
błagalnych i podziękowaniach za
łaski otrzymane za pośrednictwem
św. Faustyny, a także po intencjach
wpisywanych do księgi znajdującej
się w przedsionku kaplicy. W ubie-
głym roku do Łagiewnik przysłano
ponad 50 tysięcy próśb, a tak-
że aż trzy tysiące podziękowań
za otrzymane łaski. Najczęściej
są to nawrócenia, uzdrowienia,
pojednania w rodzinie lub prze-
zwyciężenie nałogu czy zerwanie
z przynależnością do sekty. Tu na-
wet najwięksi sceptycy przekonują
się o skuteczności modlitw, jakie
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polecił odmawiać i rozpowszech-
niać Pan Jezus. Są nimi: Koronka
do Miłosierdzia Bożego – najsku-
teczniejsza, gdy jest odmawiana
w godzinie konania Pana Jezusa
na krzyżu, czyli o godzinie 15.00,
zwanej Godziną Miłosierdzia, mo-
dlitwa przed obrazem Miłosierdzia
Bożego z napisem „Jezu, ufam To-
bie”, obchodzenie Święta Miłosier-
dzia (II Niedziela Wielkanocna)
i szerzenie czci Miłosierdzia Boże-
go.

Oto jedno z tysięcy świa-
dectw potwierdzających skutecz-
ność tych modlitw. Do Łagiewnik
przyjechała rodzina z USA, aby
podziękować za uzdrowienie oj-
ca będącego w ostatnim stadium
raka. Pewna osoba z rodziny przy-
niosła choremu do szpitala obraz
Miłosierdzia Bożego, podczas gdy
reszta rodziny modliła się o łaskę
uzdrowienia. Gdy chory zobaczył
obraz, powiedział: „Widziałem Go
tej nocy we śnie”. Doznał cudowne-
go uzdrowienia. Obecnie w dowód
wdzięczności z całą rodziną zaj-
muje się organizowaniem peregry-
nacji obrazu Miłosierdzia Bożego
po Stanach Zjednoczonych.

Zgromadzenie Matki Bożej Mi-
łosierdzia, ma tak ułożony plan
dnia, żeby od rana do godziny 22
bez przerwy różne wspólnoty od-
mawiały Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencjach przekazanych
przez wiernych oraz o miłosier-
dzie nad światem, co Pan Jezus
polecił siostrze Faustynie. Siostry,

opiekunki tego Sanktuarium naj-
bardziej są wzruszone pobożno-
ścią pielgrzymów z dalekiej Afryki
czy Indonezji, którzy przed wej-
ściem do kaplicy zdejmują obuwie,
w przekonaniu, że po tej świętej
ziemi nie godzi się chodzić inaczej,
jak tylko boso, a w pokłonie gło-
wą dotykają posadzki. Najbardziej
popularną książką, którą nabywa-
ją niemal wszyscy pielgrzymi, jest
„Dzienniczek”, w którym Fausty-
na z polecenia Pana Jezusa spisała
swoje mistyczne wizje i przeżycia.
Został przetłumaczony na kilkana-
ście języków, ostatnio na arabski.
Obecnie tłumaczony jest na kore-
ański, japoński i szwedzki. Stano-
wi on przewodnik życia duchowe-
go. Nie objawia nowej nauki, ale
przybliża prawdę objawioną w Pi-
śmie świętym. Niezwykłe jest to,
że napisany jest przez siostrę, któ-
ra tylko przez trzy lata uczęszczała
do szkoły.

Szybki rozwój kultu Miłosier-
dzia Bożego przysporzył też wiele
problemów. „Dzienniczek” począt-
kowo przepisywany był na maszy-
nie i zawierał wiele przeinaczeń,
co doprowadziło do wypaczenia
kultu. Wielu na przykład uważało,
że w Święto Miłosierdzia można
przyjąć Komunię św. bez przy-
stąpienia do spowiedzi św. Inter-
pretowano promienie wychodzące
z serca Pana Jezusa jako symbol
narodowych barw Polski. Maszy-
nopisy zawierały teologiczne błędy,
co spowodowało, że w 1959 roku
Stolica Apostolska zabroniła sze-
rzenia kultu Miłosierdzia Bożego.
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Ta decyzja okazała się błogosławio-
na w skutkach. Bowiem podjęto
teologiczne opracowanie pism sio-
stry Faustyny, zwłaszcza „Dzien-
niczka”. Stworzyło to właściwe
fundamenty rozwoju nabożeństwa
Miłosierdzia Bożego i cofnięcie za-
kazu kultu.Wielkim czcicielemMi-
łosierdzia Bożego jest kard. Fran-
ciszek Macharski i papież Jan
Paweł II, który już w czasie woj-
ny, wracając z pobliskiej fabryki,
odwiedzał to sanktuarium. Jako
kapłan, wygłaszał konferencje i ho-
milie o Miłosierdziu Bożym. Jako
Papież, w 1993 r. dokonał beaty-
fikacji, a w 2000 r. – kanonizacji
siostry Faustyny. On też rozsze-
rzył Święto Miłosierdzia na cały
Kościół.

Czciciele Miłosierdzia Boże-
go tworzą dziś wielomilionowy
Apostolat. Rozwijają się świeckie
wspólnoty. Jedną z nich jest Stowa-
rzyszenie Apostołów Bożego Miło-
sierdzia „Faustinum”, obejmujące
41 krajów. Członkowie tego ru-
chu przechodzą solidną duchową
formację. Przez 4 lata studiują
orędzie Miłosierdzia Bożego w cy-
klu biblijnym, życia wewnętrznego
i misyjnym. Codziennie odmawia-
ją Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go, codziennie też zobowiązują się
spełnić choćby jeden uczynek mi-
łosierdzia z miłości do Pana Jezu-
sa. Najpierw są wolontariuszami,
a po roku mogą być przyłączeni
do Stowarzyszenia i nadal spoty-
kają się na comiesięcznych dniach

skupienia (odbywanych w zupeł-
nym milczeniu) i na rekolekcjach.
Do Stowarzyszenia Apostołów Bo-
żego Miłosierdzia przyłączają się
najczęściej ludzie z wyższym wy-
kształceniem. Istotnym elemen-
tem formacji jest modlitwa za
grzeszników i konających. O to
szczególnie prosił Pan Jezus sio-
strę Faustynę, albowiemmodlitwa,
to doskonałe narzędzie Miłosier-
dzia. Kto odkrył potęgę modlitwy,
nigdy z niej nie zrezygnuje. Złe
są nie te czasy, w których dzieje
się wiele zła, ale te, w których
nie ma ludzi wołających do Boga
o miłosierdzie.

W 1999 r. W Łagiewnikach roz-
poczęto budowę okazałej świątyni
z wymowną symboliką. Jest tak
zaprojektowana, że wchodzący do
kościoła jest otoczony mrokiem,
a światło pada na dwa najważniej-
sze punkty: tabernakulum i kon-
fesjonał. W ołtarzu znajdzie się
rzeźba targanego wichrem krzewu
(jak w auli Pawła VI wWatykanie),
który symbolizuje człowieka targa-
nego grzechem i przeciwnościami,
ale szukającego mocy przy taber-
nakulum u stóp ołtarza z napisem
„Jezu, ufam Tobie”.

W Łagiewnikach można nabyć
relikwie świętej Faustyny. Marzy
mi się, by udało mi się zdobyć
fundusze na ich otrzymanie dla
ołtarza w budującym się kościele
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.
Deo gratias.

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

3 maja: Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski

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

„Oto Matka twoja”
Niech Ona, patronka nasza umi-

łowana, prowadzi nas do uznania
w naszym świętowaniu i naszym co-
dziennym życiu „zbawienia, potęgi
i królowania Boga naszego i władzy
jego Pomazańca”. Z Twoją pomocą
pragniemy być wierni Dobrej Nowi-
nie królestwa Bożego, Bogurodzico.

Inni odchodzili od krzyża, a św.
Jan tej godziny wziął Matkę do
swojego domu. A czy ja dziś zabieram
Matkę?

5 maja: 6. niedziela Wielkanocy

Dz 8,5 – 8.14 – 17
1 P 3,15 – 18
J 14,15 – 21

„Kto miłuje”
Kochać. To samo słowo wypowia-

dane przez wszystkich ludzi. Przez
każdego rozumiane inaczej: według
miary, jaką Bóg dał każdemu z nas
i na ile ten dar Boży rozwinęliśmy
albo zniszczyli.

Kochać. Twoją miłość mierzy się
wielkością twojej wrażliwości na
człowieka, który stoi obok ciebie,
na społeczeństwo, w którym żyjesz.
Zawiniłeś, jeśli skóra na tobie naro-
sła, jeśli uodporniłeś się, żeby mieć
spokój od ludzi, żeby nimi na zimno

manipulować, i słowo „kochać” już
nic dla ciebie nie znaczy.

9 maja: Wniebowstąpienie

Dz 1,1 – 11
Ef 1,17 – 23
Mt 28,16 – 20

„W niebie”
Jesteśmy w drodze do nieba.
Chociaż budujemy, remontujemy,

sprzątamy, czyścimy, staramy się wy-
godnie urządzić – tak jakbyśmy mieli
na tej ziemi pozostać na zawsze.

Chociaż jemy racjonalnie, żyjemy
higienicznie, staramy się nie prze-
męczać naszego organizmu, odpoczy-
wamy, wyjeżdżamy na urlop, zaży-
wamy lekarstwa, budujemy szpitale
wyposażone w najnowsze aparaty,
usiłujemy jak najdłużej żyć – tak
jak gdyby tylko tu na ziemi było
prawdziwe życie.

Chociaż cieszymy się życiem,
śpiewamy, tańczymy, bawimy się,
opowiadamy dowcipy, entuzjazmuje-
my się zawodami sportowymi, cho-
dzimy do kin, teatrów, słuchamy
koncertów, bierzemy udział w wido-
wiskach, zwiedzamy świat, napawa-
my się widokiem lasów, gór, morza,
staramy się przyjemnie żyć – tak
jakby prawdziwe szczęście już tu na
ziemi można było osiągnąć.

Chociaż walczymy o sprawiedli-
wość, pokój, przyjaźń, o równe prawa
dla wszystkich ludzi, o wolność dla
czarnych, białych, żółtych i brązo-
wych, o to, by żaden człowiek nie był
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poniżany, wykorzystywany, krzyw-
dzony, przeciwstawiamy się wszel-
kiej przemocy, dążymy do tego, by
zapanowała praworządność – tak
jakby tylko tu na ziemi człowiek
mógł osiągnąć pełną sprawiedliwość.

Jesteśmy w drodze do nieba.
I dojdziemy do nieba tylko wte-

dy, jeżeli potraktujemy swoje życie
na ziemi naprawdę poważnie, jeżeli
zaangażujemy się w nie wszystki-
mi swoimi siłami, jeżeli do końca
naszych dni tu na ziemi będziemy
walczyli o uczciwość, przyjaźń, pra-
worządność i prawdę. Tylko wtedy
dojdziemy do nieba, gdzie spotkamy
w całej pełni sprawiedliwość i miłość,
prawdę i przyjaźń, która się nazywa
Bóg.

12 maja: 7. niedziela
Wielkanocy

Dz 1,12 – 14
1 P 4,13 – 16
J 17,1 – 11a

„Twoimi są”
My, którzy uważamy, że wierzy-

my. Ale zbyt często w naszym życiu
bywa tak, że gdy się coś stanie nie
po naszej myśli, gdy coś się nam nie
powiedzie – oburzamy się, skarży-
my, narzekamy: na ludzi, na Pana
Boga, na swój zły los. I być może, że
z biegiem lat ta świadomość naszego
pecha będzie się coraz bardziej po-
głębiała. Zostaniemy do końca życia
nieszczęśliwi.

A przecież nie jesteśmy łupiną
rzucaną przez fale – to tu, to tam, jak
wiatr zawieje. Jesteśmy kierowani
ręką Bożą. Ten nowy los, to nowe
przeznaczenie jest nowym zadaniem.
Zobaczysz to może nie od razu, może
dopiero z perspektywy czasu. Wtedy

przekonasz się, że to wszystko było
właśnie dla twojego dobra. Ale do
tego potrzebna jest wiara.

19 maja: Zesłanie Ducha
Świętego

Dz 2,1 – 1
1 Kor 12,3b – 7.12 – 13
J 20,19 – 23

„Weźmijcie Ducha Świętego”
Czy ty masz Ducha Bożego?
Czy widzisz więcej niż oczy po-

trafią? Czy słyszysz więcej niż uszy
potrafią? Czy kochasz więcej niż ser-
ce potrafi? Czy pojmujesz więcej niż
rozum potrafi?

Czy ty masz jeszcze Ducha Bo-
żego? Na ileś się przygiął do ziemi
przez swój strach, oportunizm, za-
chłanność, wygodnictwo. I widzisz
tylko tyle, ile oczy potrafią. I sły-
szysz tylko tyle, ile uszy potrafią.
I kochasz tylko tyle, ile serce potrafi.
I pojmujesz tylko tyle, ile rozum
potrafi.

26 maja: Niedziela Trójcy
Przenajświętszej

Wj 34,4b – 6.8b – 9
2 Kor 13,11 – 13
J 3,16 – 18

„Wtedy Mu ustąpił”
Nie narzucaj niczego nikomu. Nic

na siłę. Nic na gwałt. Nic przemocą,
nic za kołnierz, nic na sznurku.
Uszanuj wolność każdego człowieka.
Uratuj jego godność. Nawet gdy nie
ma racji, gdy się myli. Nawet gdy
grzeszy, gdy błądzi.

Tylko w pełnej wolności może
człowiek służyć Bogu i ludziom.
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30 maja: Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

Pwt 8,2 – 3.14b – 16a
1 Kor 10,16 – 17
J 6,51 – 58

„Pamiątka męki”
Jego Ciało było złamane, jak ten

Chleb, Jego Krew była przelana, jak
to Wino. . .

Wychodzimy z Jezusem Eucha-
rystycznym w uroczystej procesji
i przybliżamy Go do naszych domów,
do naszego życia. Panie Jezu, daj mi
poznać prawdę, że tylko Eucharystia
jest źródłem wolności i nie pozwól,
abym szukał innych, fałszywych źró-
deł. . .

Oprac.
ks. E. Szymański

Wydarzenia

W maju szczególnie pamiętamy
o Tej, która pierwsza nas ukocha-
ła. My mamy szczególne powody
do wdzięczności wobec Maryi, która
w Trąbkach Wielkich obrała sobie
tron i do której odwiekównasi przod-
kowie przybywali z pokłonem. Niech
ubogaci się ten miesiąc w naszym
duchowym życiu nabożeństwem do
ukochanej Matki. Majowe wieczory
przeżyjemy radośnie, gdy przy figu-
rach, krzyżach przydrożnych w po-
szczególnych wioskach i w sanktu-
aryjnym kościele śpiewać będziemy
na Jej cześć: Zdrowaś Maryja. „To
Ona Boga na świat nam przynio-
sła” i przez „Nią świat ma lepszym

być”. Nie wymawiajmy się jak ewan-
geliczni ludzie zaproszeni na ucztę
weselną: „Miej mnie za usprawie-
dliwionego”. Nie są sensowne tłu-
maczenia, że to za długo trwa. Kto
naprawdę kocha Maryję, to i czas
znajdzie, i nie dłuży mu się w Jej
obecności. Przygotujmy pięknie figu-
ry i krzyże na majowe nabożeństwa.
Proszę o to zwłaszcza Żywy Róża-
niec, a potem bądźcie Wy, zelatorki
Żywego Różańca prowadzącymi na-
bożeństwa majowe. Zapraszam na
nie dziatwę i młodzież, bo „gdzie
mam pójść jak nie do Matki, która
ukojenie da”.

***
W niedzielę 5 maja, o godzinie

10.00 przeżyjemy parafialną uro-
czystość I Komunii Świętej uczniów
II klas „podstawówki”. Do niej dzieci
są przygotowywane przez mamusie,
ale i tu w kościele przygotują serca
przez spowiedź św. (pierwszy raz
odbyły ją w grudniu), przez udział
w sobotniej Nowennie do Matki Bo-
żej, zawierzając Jej nową drogę życia
z Jezusem Eucharystycznym.

***
W Niedzielę 12 maja dzieci klas

III obchodzić będą rocznicę I Ko-
munii św. W ciągu roku miały do
zrealizowania ważne zadanie: odpra-
wienie 9 Pierwszych Piątków mie-
siąca. Czy wszystkie mamusie dopil-
nowały zrealizowania tego zadania?
Nie zaniedbujcie prowadzenia swo-
ich dzieci do Jezusa. To naprawdę
przynosi potem „owoce”.

ks. E. Szymański
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ŚWIĘTA PASCHALNE
Do tegorocznych Świąt Wielka-

nocnych tradycyjnie przygotowaliśmy
się uczestnictwem w rekolekcjach
świętych, które z wielką gorliwo-
ścią głosił w naszej parafii ksiądz dr
Bronisław Grulkowski, wykładowca
psychologii w Gdańskim Seminarium
Duchownym. Szkoda, że tylko nie-
wielki procent parafian uczestniczył
w naukach rekolekcyjnych, tak aktu-
alnych i głębokich.

W tym roku po raz pierwszy nauki
rekolekcyjne były głoszone również
w kaplicy Chrystusa Miłosiernego
w Czerniewie. Tam też zaproszeni
kapłani słuchali spowiedzi świętej.
Do sakramentu pokuty przystąpiło
bardzo wielu parafian. Specjalne po-
dziękowania należą się dyrektorom
i nauczycielom szkół podstawowych
w Czerniewie i Trąbkach Wielkich
oraz gimnazjum, że dzieci i młodzież
tak pięknie uczestniczyły w reko-
lekcjach szkolnych, przy czym na-
uczyciele uczstniczyli w dodatkowych
naukach rekolekcyjnych, związanych
z aktualnymi zagadnieniami wycho-
wawczymi.

W Wielki Czwartek poza uczest-
nictwem we Mszy św. Krzyżma w ka-
tedrze oliwskiej, w której koncelebro-
wało 410 kapłanów z całej archidie-
cezji, odprawiłem Mszę św. w kaplicy
w Czerniewie, podczas której zostało
poświęcone tabernakulum, dar ks. ka-
nonika wicedziekana Gerarda Borysa
z Mierzeszyna, oraz na stałe umiesz-
czony Najświętszy Sakrament. Ku
wielkiej radości zgromadzonych za-
płonęła wieczna lampka, by wszyst-
kim przybywającym wskazywać, że

tu jest Pan Jezus w Najświętszym
Sakramencie.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę
do adoracji Najświętszego Sakramen-
tu dzieci i młodzieży gimnazjalnej
włączyli się wychowawcy wielu klas.
Coraz piękniej adorację prowadzą pa-
nie katechetki, również nauczyciele
i szafarze Eucharystii. W adorację
ochoczo włączyli się strażacy, harce-
rze, Wspólnota Neokatechumenalna,
Przymierze Rodzin, Rada Duszpa-
sterska, Żywy Różaniec, ministranci.

W tym roku w Wielką Sobotę
podczas poświęcenia pokarmów wie-
lu parafian składało dar dla potrze-
bujących, pragnąc pomóc najuboż-
szym w przeżyciu radosnych świąt
oraz podkreślić duchową solidarność
z nimi. Była to pierwsza tego typu
akcja, która spotkała się z pozytyw-
nym przyjęciem zarówno ze strony
darczyńców jak i obdarowanych. Ze
szczególną pomocą pospieszyli pań-
stwo Zdzisława i Zygmunt Preus-
sowie oraz sklep spożywczy (s. c.
T. Kaczmarek i I. Jurkowska z Trą-
bek Wielkich). Ponieważ nie było
rozeznania, ile otrzymamy darów do
rozdzielenia, mogliśmy kogoś pomi-
nąć, za co serdecznie przepraszamy.
W Ełganowie po poświęceniu pokar-
mów młodzież gimnazjalna chętnie
rozniosła złożone dary do wskaza-
nych 11 domów. W Trąbkach Wiel-
kich rozdzielaniem zajęła się mło-
dzież neokatechumenalna. Przekaza-
no dary do 39 domów, w Kleszczewie
do 4 domów i w Czerniewie do
jednego. W sumie 55 paczek roz-
nieśli młodzi do domów w parafii.
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Początek procesjii rezurekcyjnej, od kilku lat odbywającej się w nocy.

Podczas pierwszego odpustu odbywającego się w budowanym kościele w Czerniewie
ks. kanonik Gerard Borys odczytuje dekret Mertopolity Gdańskiego erygujący
kaplicę pw. Miłosiernego Chrystusa.
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Wszystkim ofiarodawcom, którzy
wyrazili solidarność z potrzebują-
cymi, serdecznie dziękuję.

Wigilię Paschalną (zaczęła się
w Wielkią Sobotę o godzinie
22.00) solidnie przygotowali sza-
farze Eucharystii oraz neokatechu-
meni, a oprawę muzyczną pan Zdzi-
sław Jaszewski ze swoim zespołem.
Zakończyła się ona uroczystą pro-
cesją rezurekcyjną około godziny
pierwszej po północy.

Pierwszy odpust w Czerniewie

W drugą niedzielę Wielkanocną
obchodzono w całym Kościele kato-
lickim święto Miłosierdzia Bożego.
Również w kaplicy Chrystusa Mi-
łosiernego w Czerniewie odbył się
pierwszy odpust. Sumie odpustowej
przewodniczył ks. kanonikwicedzie-
kan Gerard Borys, a kazanie wygło-
sił ks. Kazimierz Glama, proboszcz
z Postołowa. W czasie odpustu ks.
kanonik dokonał poświęcenia ka-
plicy i odczytał dekret Metropolity
Gdańskiego erygujący kaplicę Chry-
stusa Miłosiernego w Czerniewie.

Wznowienie prac przy budowie
kościoła w Czerniewie

W środę, 17 kwietnia zosta-
ły wznowione po zimowej prze-
rwie prace przy budowie świątyni.
Oprócz 50 m3 drzewa, zakupionych
zostało 5 tys. pustaków, które już
są na placu budowy za cenę 24500
zł. Jeszcze częściowo są niespłacone
z braku pieniędzy. Nasze miesięczne
ofiary wynoszą około 5 tys. zł, więc
mam trudności z zakupem potrzeb-
nych materiałów budowlanych. Ale
i za to, co drodzy Parafianie ofia-
rujecie na tę świątynię, naprawdę
z głębi serca Wam dziękuję. Co mie-
siąc, począwszy od czerwca, będzie
odprawiana Msza św. za wszyst-
kich ofiarodawców. Życzę, by Je-
zus Miłosierny wszystkim hojnym
darczyńcom błogosławił. Już dzięki
Waszej ofiarności możemy w każ-
dą niedzielę odprawiać w kaplicy
Mszę świętą. Wiernych z Czerniewa
i Czerńca oraz chętnych z innych
wiosek proszę gorąco o włączenie się
ze swoimi siłami i umiejętnościami
do wznoszenia tej świątyni.

ks. E. Szymański

UMOCNIENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Od dnia Pięćdziesiątnicy, kie-
dy na Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku wraz z Maryją, Mat-
ką zmartwychwstałego Pana zstąpił
Duch Święty obiecany im przez
Pana Jezusa, nieustannie jest On
obecny w Kościele, by uświęcać,
umacniać i oświecać umysły wierzą-

cych. Przez posługę biskupów – na-
stępców Apostołów, udzielany jest
sakrament bierzmowania niegdyś,
zaraz po chrzcie, a obecnie po otrzy-
maniu jeszcze sakramentu pokuty
i Eucharystii. Decyzją Konferen-
cji Episkopatu Polski, po reformie
szkolnictwa, sakrament bierzmowa-
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nia otrzymują uczniowie trzecich
klas gimnazjalnych.

W dniu 11 kwietnia 2002 r.
W naszym sanktuarium sakramen-
tu bierzmowania młodzieży tych
klas udzielił ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz. Sakrament bierzmowa-
nia przyjęło 40 uczniów z naszej
parafii, 19 uczniów z parafii św. Ja-
kuba z Kłodawy i 6 uczniów z para-
fii św. Józefa z Postołowa. Młodzież
przez półtora roku przygotowywa-
ła się do przyjęcia bierzmowania.
W tym roku szkolnym, oprócz ka-
techez i zdania egzaminu, uczest-
niczyła w comiesięcznej spowiedzi
pierwszopiątkowej oraz w siedmio-
tygodniowej Nowennie w soboty
Maryjne. Myślę, że jest to piękny
akcent, kończący edukację gimna-
zjalną. Młodzież sumiennie przygo-
towała się do przyjęcia tego sakra-
mentu, przyczyniając się do piękne-
go przeżycia podniosłej uroczysto-
ści przez wszystkich uczestników,
rodziców, świadków bierzmowania
i swoich nauczycieli.

Krótkie, ale wymowne były
słowa powitania Dostojnego Go-
ścia przez przedstawicieli młodzie-
ży bierzmowanej, Anię Szymańską
i Macieja Kucharskiego. Rodzice
kandydatów do bierzmowania, pa-
ni Alfreda Szymańska i pan Jacek
Kucharski w imieniu wszystkich
rodziców, poprosili księdza biskupa
o udzielenie bierzmowania zgroma-
dzonej młodzieży.

Po homilii księdza biskupa
młodzież odnowiła przyrzeczenia
chrzcielne i ponowiła postanowienie
abstynencji od napojów alkoholo-
wych i tytoniu do osiągnięcia pełno-
letności. W Modlitwie Powszechnej

bierzmowani modlili się za księdza
biskupa, za rodziców i wychowaw-
ców oraz prosili o łaskę mężnego
wyznawania wiary w przyszłości.
Przyrzekli też nie opuszczać do-
browolnie niedzielnej i świątecznej
Mszy św.

Przed udzieleniem błogosławień-
stwa, w imieniu młodzieży Marta
Jankowska i Krzysztof Jarzębiński
podziękowali księdzu biskupowi za
udzielenie im sakramentu bierzmo-
wania. Słowa podziękowania wyra-
zili też w imieniu rodziców państwo
Jadwiga i Piotr Pianowscy, któ-
rzy wyrazili nadzieję, że sakrament
bierzmowania umocni młodzież do
opierania się wielorakim zniewole-
niom. Do udziału w uroczystości
młodzież zaprosiła dyrektora gim-
nazjum pana mgr. Mariusza Para-
deckiego i wychowawczynie klas pa-
nią mgr Barbarę Paradecką i panią
mgr Dorotę Niewiadomską. Pan dy-
rektor serdecznie podziękował księ-
dzu biskupowi za udzielenie sakra-
mentu bierzmowania podopiecznej
młodzieży, a panie wychowawczynie
wręczyły w podziękowaniu wiązanki
kwiatów.

Szczególne uznanie należy się
dbającym o oprawę muzyczną pa-
nu Zdzisławowi Jaszewskiemu oraz
paniom Gabrysi Jagła i Elżbiecie
Szurgocińskiej. Poświęcili oni du-
żo czasu na próby przygotowawcze.
Bardzo dobrze prowadzili całą uro-
czystość i nie dali się zaskoczyć,
gdy ksiądz biskup zaproponował na
koniec uroczystości, by zaśpiewali
pieśń ku czci Matki Bożej. Zaraz
zaintonowali pieść o Matce Bożej
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Trąbkowskiej „Dobra Matko, Kró-
lowo z Trąbek Wielkich”, którą
zaśpiewała pięknie młodzież. Pieśń
bardzo spodobała się ks. biskupowi.

Na pamiątkę sakramentu bierz-
mowania młodzież otrzymała Pismo
święte Nowego Testamentu z pie-
czątką księdza biskupa. W uroczy-
stości udzielenia sakramentu bierz-
mowania wzięło udział dziewięciu
księży proboszczów, w tym czterech
koncelebrowałoMszę św. z księdzem
biskupem.

Składam podziękowanie za po-
moc w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu ceremonii ks. proboszczowi
Kazimierzowi Glamie z Postołowa
i za posługę w konfesjonale wraz
z ks. kanonikiem Gerardem Bory-
sem, proboszczem z Mierzeszyna.
Dziękuję też młodzieży bierzmowa-
nej za kwiaty wręczone przez jej
przedstawicieli Karolinę Pianowską
i Anię Szymańską księdzu przy-
gotowującemu młodzież do bierz-
mowania. Nie mogę też pominąć
w podziękowaniu pań posługują-
cych na plebanii, pani Krystyny
Sroki i pani Anny Karcz. Dziękuję
gorąco państwu Krystynie i Jó-
zefowi Srokom za przygotowanie
kolacji dla ks. biskupa i kapłanów
z własnych funduszy. Proponowany
zwrot wydatków polecili ofiarować
na potrzeby budującego się kościoła
w Czerniewie.

Drogiej młodzieży życzę, aby byli
wierni zarówno odnowionym przy-
rzeczeniom chrzcielnym i złożonym
przyrzeczeniom abstynenckim, jak
i zadaniom wynikającym z przyję-
tego sakramentu dojrzałości w wie-
rze. Ojciec Święty do młodzieży

zgromadzonej na placu św. Pio-
tra w Niedzielę Palmową skierował
apel, by nie lękała się zaufać Chry-
stusowi. Podobnie i ja, proszę was,
niedalekich już, pierwszych absol-
wentów trąbkowskiego gimnazjum,
byście byli wierni zawsze Chrystu-
sowi i często w trudnych chwilach
życia modlili się do Ducha Święte-
go o łaski płynące z Jego darów,
udzielonych wam w sakramencie
bierzmowania.

ks. E. Szymański

Powitanie Księdza Biskupa przez
kandydatów do bierzmowania

Ekscelencjo, Najdostojniejszy nasz
Księże Biskupie.

Nadszedł długo i niecierpliwie
oczekiwany dzień, w którym nasze
koleżanki i koledzy mają otrzymać
Sakrament dojrzałości w wierze.

Obdarowani łaską wiary na
chrzcie świętym poznawaliśmy ją
i pogłębiali przez posługę naszych
rodziców i na lekcjach religii.

Oprócz katechezy szkolnej i przy-
parafialnej, tegoroczne przygotowa-
nie do Sakramentu bierzmowania
wypełniły: comiesięczna pierwszo-
piątkowa spowiedź i Komunia św.,
sprawdzian znajomości podstawo-
wych prawd wiary w obecności ro-
dziców. Wreszcie w dziewięciotygo-
dniowej Nowennie prosiliśmy naszą
Panią Trąbkowską o potrzebne ła-
ski, byśmy wiarą samodzielnie żyli,
wyznawali ją i jej bronili.

Serdecznie prosimy Cię Eksce-
lencjo o udzielenie nam Sakramentu
bierzmowania, o modlitwę i błogo-
sławieństwo na odważne życie wiarą.
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Bierzmowanie w naszej parafii; ks. bp Zygmunt Pawłowicz udziela sakramentu
Mariuszowi Olszewskiemu z Ełganowa.

Delegacja młodzieży bierzmowanej składa podziękowania ks. biskupowi.

13



Prośba księdza proboszcza
o udzielenie młodzieży
sakramentu
bierzmowania

Czcigodny Księże Biskupie
Cieszę się, iż kolejny raz mogę

powitać Księdza Biskupa w Ma-
ryjnym Sanktuarium na Wyżynie
Gdańskiej. Proszę o udzielenie sa-
kramentu bierzmowania 65 kandy-
datom w tym 46 z naszej parafii
i 19 kandydatom z parafii św. Jaku-
ba w Kłodawie. Ufam, że młodzież
dostatecznie dojrzała w wierze do
przyjęcia tego sakramentu przy nie-
dalekim już ukończeniu szkoły gim-
nazjalnej. Pewnie też są zahartowa-
ni, bo póki co nie mając budynku
gimnazjum, uczęszczali przez te la-
ta do czterech budynków na zajęcia
lekcyjne. Oby byli też zahartowa-
ni w wyznawaniu i praktykowaniu
wiary świętej. Proszę o odprawie-
nie Mszy świętej w ich intencji
i udzielenie im sakramentu Du-
cha Świętego, aby zgodnie z tego-
rocznym ogólnopolskim programem
duszpasterskim poznając Chrystu-
sa, pokochali Go, a kochając dawali
dobre o Nim świadectwo.

Podziękowanie młodzieży za
otrzymany sakrament
bierzmowania

Drogi Księże Biskupie
Prosimy przyjąć serdeczne po-

dziękowanie za udzielony nam dziś
sakrament bierzmowania. Teraz le-
piej rozumiemy słowa Pana Jezusa,

które powiedział Apostołom: „Bę-
dziecie Moimi świadkami w Jerozo-
limie i aż po krańce ziemi”. Prosimy
o błogosławieństwo pasterskie na
zapoczątkowanej dziś nowej drodze
duchowego życia, abyśmy zawsze
i wszędzie byli odpowiedzialnymi za
łaskę wiary i dobrymi świadkami
Chrystusa.

Podziękowanie rodziców
młodzieży bierzmowanej

Ekscelencjo, najdostojniejszy
księże biskupie.

W imieniu rodziców młodzie-
ży, która dziś otrzymała sakrament
bierzmowania, pragniemy złożyć
Ekscelencji serdeczne podziękowa-
nie za udzieleniem naszym dzieciom
tego sakramentu oraz sprawowaną
Eucharystię i wygłoszone do nas
słowo Boże.

Przez Sakrament Bierzmowania
Duch Święty udziela szczególnych
darów tym, którzy go z wiarą przyj-
mują. My jako rodzice będziemy
czuwać nad tym i zrobimy wszyst-
ko, aby nasze dzieci tych darów nie
zmarnowały.

Wierzymy, że Duch Święty ma
moc zmieniać nasze życie, jak rów-
nież życie naszych dzieci. A czasy
są niezwykle trudne, szczególnie dla
młodego pokolenia. Zewsząd oferu-
je się rozrywki, przyjemności, łatwy
sposób na życie, co w rzeczywisto-
ści prawdziwego szczęścia nie daje,
a prowadzi do osłabienia charakte-
ru, utraty wartości.

Ufamy, że dzięki współpracy z ła-
ską Bożą, nasze dzieci będą rzeczy-
wistymi świadkami Chrystusa zdol-
nymi do szerzenia wiary słowem
i życiem. Szczęść Boże.
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Podziękowanie młodzieży
księdzu proboszczowi
za trud przygotowania
do bierzmowania

Księże kanoniku Edwardzie!
W imieniu młodzieży chciałabym

księdzu podziękować za przygoto-
wanie nas do sakramentu bierzmo-
wania. Wierzymy, że Duch Święty
da nam siłę, abyśmy na drodze swe-
go życia omijali zło, które będzie nas
pociągało. Wiemy, że w dzisiejszych
czasach, trudno jest być dobrym.
Wszyscy jesteśmy zagłuszani dźwię-
kami reklam i hałaśliwymi pokusa-
mi świata. Jednak jesteśmy przeko-
nani, że dzięki Opatrzności Bożej

i Duchowi Świętemu nie ulegnie-
my pseudowartościom i zachowamy
chrześcijańskie zasady, które ksiądz
nam przekazuje. Mamy nadzieję, że
Dary Ducha Świętego, które dzisiaj
otrzymaliśmy przez ręce biskupa
będą czytelnym znakiem obecności
Chrystusa w naszym życiu.

Dziękujemy za trud i wielkie ser-
ce włożone w nasze przygotowania
do tak ważnego sakramentu. Chcie-
libyśmy także przeprosić wszystkich
za błędy popełnione przez nas pod-
czas tej uroczystości. Doniosłość tej
chwili oraz nieograniczona radość,
jaka nas napełnia, sprawiają, że
bardzo tę chwilę przeżywamy.

Za wszystko wiele razy Bóg za-
płać.

JAK PRZEŻYŁEM SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
wypowiedzi gimnazjalistów

Tak piękny dzień zdarza się raz
w życiu, gdy Duch Święty nawiedza
serca młodych ludzi. Jakże cudowne
uczucia towarzyszą młodzieży przy
otrzymywaniu tak ważnego sakra-
mentu.

Siedząc w kościele zauważyć
można było na twarzach moich
kolegów niezwykłą powagę oraz
skupienie. Zapewne tak, jak i ja
sama, zdawali sobie sprawę w jakim
ważnym wydarzeniu biorą udział.
Podczas wspólnej modlitwy pragnę-
liśmy doprawdy wyznać wiarę, po-
głębiać ją i według niej żyć. Nasze
myśli ukierunkowane były do Bo-
ga z pragnieniem godnego przyjęcia
tego sakramentu.

Uroczystość wypadła przepięk-
nie. Pierwszy rocznik gimnazjali-
stów okazał się godnym reprezen-
tantem duchowym swojej parafii.

Małgorzata Sieniek

Dnia 11 kwietnia 2002 r. przy-
jęłam sakrament Ducha Świętego.
Na ten dzień czekałam niecierpli-
wie, ale w końcu nadszedł dzień,
w którym pogłębiłam swoją wiarę.
Ten dzień zaczął się tak jak każ-
dy inny, ale zakończył się wielką
radością, że mogłam przyjąć taki
wspaniały sakrament.

W dniu sakramentu bierzmowa-
nia byłam też przejęta, bo nie wie-
działam czy podołam zadaniu, abym
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wiarę mężnie wyznawała, broniła jej
i według niej żyła.

Kiedy przyszłam do kościoła i zo-
baczyłam jak kościół jest ładnie
przystrojony, a moje koleżanki i ko-
ledzy ładnie ubrani i tacy poważni,
wiedziałam, że wszystko wspaniale
wyjdzie.

Podczas uroczystej Mszy św. bar-
dzo podobały mi się czytania, które
ładnie czytała Małgorzata Sieniek
i Marek Kotula. Podczas Mszy św.,
bardzo podobało mi się kazanie ks.
biskupa, które każdego zmusiło do
zastanowienia się nad swoją wiarą.

Wszyscy pobożnie przyjęli ten
sakrament z powagą i na pewno ten
dzień zapamiętają do końca życia.

Anna Janus

Przed Mszą św. Byłem zdener-
wowany. Jednak podczas Mszy św.
wszyscy byli spokojni. Martwiła
mnie tylko jedna rzecz – czy Hymn
do Ducha Świętego zaśpiewamy na
miarę naszych możliwości.

Uroczystość przebiegła szybko
i sprawnie. Dopiero po Mszy św.
stanęło przede mną pytanie, co te-
raz? Otrzymałem sakrament, który
umocnił mnie do mężnego wyzna-
wania wiary, bronienia i życia we-
dług niej.

W dzisiejszym świecie o zachwia-
nej moralności, rozkwicie propagan-
dy zła ludzie umocnieni w Duchu
Św. są bardzo potrzebni. To właśnie
my młodzi ludzie musimy umieć
bronić siebie i innych przed złem,
wskazywać drogę, zachęcać do po-
głębiania nauki Chrystusowej.

Naszą młodość i młodzieńczy za-
pał musimy poświęcić Chrystusowi.

Pomagać mu w rozszerzaniu i życiu
wg zasad Ewangelii. Jeśli poświęci-
my się Bogu otrzymamy nagrodę,
którą będzie życie wieczne.

Marek Kotula

„Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy, umocnił nas do
mężnego wyznawania wiary i do
postępowania według jej zasad”.

Słowem „Amen” potwierdziłam
moją chęć bycia świadkiem Chry-
stusa. Jak to pięknie, że jeden gest
biskupa odmienił całe moje dotych-
czasowe życie. Czułam nad sobą nie
tylko obecność Ducha Świętego, ale
także Jego dary spływające na mnie.
To tak jak w dniu Pięćdziesiątni-
cy, nad wystraszonymi Apostołami
i Matką Bożą, ukazały się ogniste
języki. Wydawało mi się, że podczas
Mszy św., cofnęliśmy się wszyscy
o 2000 lat i jesteśmy tymi uczniami.

W egzystencji mojej i każdego
z nas w ciągu 5 minut nastąpiło
wiele zmian. Czułam się wspania-
le. Pragnęłam być z Chrystusem
i z Duchem Świętym. Zrozumiałam,
jak wielki dar otrzymałam. Słowa
biskupa „Przyjmij Znamię daru Du-
cha Świętego”, wbiły się w moje
zwykłe, szare człowieczeństwo.

Dnia 11 kwietnia, moja wia-
ra została wzmocniona, pogłębiona,
a ja zrozumiałam, że bez wiary
i bez Trójcy Świętej nie ma sensu
egzystencja. Otrzymałam wszystkie
prawdziwe wartości wiary i pozna-
łam, czym jest jej posiadanie.

Sakrament bierzmowania zbu-
rzył mur oddzielający mnie od mo-
ich bliźnich i Boga.

Kamila Polasik
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Dnia 11 kwietnia w naszym
sanktuarium odbyło się uroczyste
przyjęcie Ducha Świętego. Miałam
taki zaszczyt jedyny w moim życiu,
aby go przyjąć.

Nigdy nie zapomnę tych oczeki-
wań, aż nareszcie nadszedł ten mo-
ment, siedziałam w kościele i cze-
kałam na moją kolej. W momencie
namaszczenia poczułam wewnętrz-
ne ciepło. Tak jak gdyby ktoś w mo-
im sercu rozpalił ognisko. Czułam
się inaczej, ale to uczucie podoba-
ło mi się. Byłam wesoła i bardzo
szczęśliwa. Po Mszy św. pojechałam
do domu, gdzie czekała na mnie
rodzina i grono przyjaciół.

Nie to było dla mnie najważ-
niejsze, najważniejszy był fakt, że
przyjęłam następny sakrament św.,
a przyjęcie go zbliżyło mnie do
Boga.

Marta Jankowska

Czwartek, 11 kwietnia, był
dniem innym od wszystkich. Co
prawda musieliśmy iść do szkoły,
ale w głowach krążyły nam wyłącz-
nie myśli o wieczorze i o sakramen-
cie bierzmowania. Osobiście bardzo
się denerwowałam przed kościołem,
ale gdy do niego weszłam i zoba-
czyłam te wszystkie nicierpliwiące
się twarze, poczułam się pewniej.
Po przyjęciu sakramentu bierzmo-
wania bardzo się ucieszyłam, że
wszystko poszło po myśli, czułam
się wyjątkowo, a moje serce biło jak
szalone. Nie potrafiłam powstrzy-
mać tej radości, i po namaszczeniu
do ławki szłam z wielkim uśmie-
chem na twarzy. W tym momencie
nic innego się już nie liczyło, tylko

to, że jestem naprawdę szczęśliwa.
I choć nie czuję się bardziej doro-
sła, to jednak jestem bardziej pewna
siebie i wiem, że wraz z Duchem
św. wszystkiego mogę dokonać.

Natalia Kamińska

Sakrament bierzmowania przy-
jęłam z radością i z powagą. Długo
czekałam na ten dzień i był on dla
mnie bardzo ważny. Cieszę się, że
pogłębiłam swoją wiarę. Wzruszy-
łam się otrzymując ten sakrament.
Słowa, które wypowiedziałam na tej
uroczystości były dla mnie ważne.
Zmienią moje życie. Będę dojrzałym
katolikiem.

Czułam radość otrzymując zna-
mię daru Ducha św. Jestem szczę-
śliwa, że go przyjęłam, bo niektórzy
ludzie nie mają takiej możliwości.

Anna Szymańska

Im krótszy czas dzielił mnie od
tego momentu, tym serce biło mi
bardziej. Homilia, którą wygłosił bi-
skup była naprawdę piękna i wysłu-
chałam jej z uwagą. Gdy nadszedł
ten wielki moment, idąc w stronę
biskupa bardzo się denerwowałam.
Po otrzymaniu sakramentu, gdy
usiadłam w ławce, poczułam się
bardziej dorosła i radosna. Po Mszy
jeszcze długo rozmyślałam o tym
wielkim wydarzeniu. Byłam bar-
dzo uradowana i chciałam podzielić
się tą radością z rodziną. Chyba
tak jak i dla innych moich rówie-
śników, dla mnie przyjęcie sakra-
mentu bierzmowania było ważnym
wydarzeniem. Nigdy nie zapomnę
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tej wielkiej chwili, gdy biskup wy-
powiedział do mnie te słowa, a ja
strasznie się denerwując odpowie-
działam. Potem biskup się uśmiech-
nął, ja odeszłam i czułam się jak
coś wypełnia me serce radością.

Monika Dopierała

Sakrament ten był dla mnie
wielkim przeżyciem. Nie mogłam
spać w nocy, bolał mnie brzuch.

Gdy nadeszła godzina 16.30 bar-
dzo się cieszyłam, że nareszcie będę
mogła przyjąć Sakrament Ducha
Świętego.

Po wygłoszeniu homilii przez bi-
skupa Zygmunta Pawłowicza odno-
wiliśmy przyrzeczenia chrztu świę-
tego, a chwilę po tym przyjęli-
śmy długo oczekiwany sakrament.
Udzielił nam go biskup Pawłowicz.
Ręce zaczęły mi się pocić i czułam,
że zaraz się zapadnę pod ziemię.
Dalsza część uroczystości również
bardzo mi się podobała, szczegól-
nie zespół muzyczny, który bardzo
pięknie grał i śpiewał.

Jestem pewna, że dzień
11 kwietnia zostanie mi w pa-
mięci na całe życie. Była to bardzo
ważna uroczystość w moim całym
życiu.

Marlena Wysiecka

Było to dla mnie bardzo duże
przeżycie i strasznie nie mogłam
się go doczekać.

Gdy nadeszła chwila przyjęcia
tego sakramentu byłam bardzo
szczęśliwa, podczas podchodzenia
do biskupa zdałam sobie sprawę
z tego jak blisko jestem Boga i po-
czułam większe natchnienie do po-

głębienia swojej wiary i mężnego
wyznawania jej oraz umocnienia
się we wspólnocie Kościoła.

Poza tym w kościele bardzo
mi się podobało, szczególnie nasz
śpiew, modlitwa powszechna, dary
niesione do ołtarza jak i podzię-
kowania dla biskupa, księdza oraz
zespołu muzycznego, bez którego
zapewne wszystko to nie byłoby
takie piękne.

Jestem pewna, że cała uro-
czystość nie byłaby taka piękna,
gdyby nie nasz ksiądz proboszcz
Edward Szymański, który włożył
w całe przygotowanie tego sakra-
mentu wiele trudu. A w prezencie
z okazji sakramentu bierzmowania
dostaliśmy przepiękne Pisma Świę-
teNowegoTestamentu. Prezent ten
był przepiękny i nie wyobrażam so-
bie innego prezentu, z którego bym
się tak bardzo ucieszyła.

Agnieszka Buga

Sakrament bierzmowania przy-
jęłam 11 kwietnia 2002 r. Był to dla
mnie dzień wyjątkowy, bo otrzyma-
łam sakrament dojrzałości w wie-
rze. Przygotowania do tej pięknej
uroczystości były dla mnie wielkim
przeżyciem. Gdy podeszłam do bi-
skupa poczułam w sercu drżenie,
które mówiło mi, że już wkroczy-
łam w dorosłe życie. Życzenia, które
mi składali były dla mnie wielką
radością. Bardzo mi się podobała
taka uroczystość. Chciała bym ją
przeżyć jeszcze raz.

Ewa Kromer
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MOJA DROGA DO NEOKATECHUMENATU

Marzec roku 2001. Dociera do
mnie wiadomość o odbywających się
katechezach w parafii pw. Wniebo-
wzięcia Matki Bożej w Trąbkach
Wielkich. Podczas rozmowy z jedną
z uczestniczek, już obecną na kate-
chezach, odpowiadam „tak”. Kilka
katechez wprowadza mnie w wir.
W kwietniu wyjazd na konwiwen-
cję do Sobieszewa i tam ponowna
odpowiedź „tak”.

Tu, na tej „drodze” widzę i po-
znaję, jaka słaba jest nasza wiara
w Jezusa Chrystusa, jak mało cza-
su poświęcamy dla Niego, jak mało
znane nam jest Pismo święte. Tutaj,
na drodze poznaję prawdę swojego,
jakże słabego życia.

Pomimo lat i coniedzielnych
Mszy świętych, teraz dopiero odkry-
wam inne życie, ciekawsze i dosko-
nalsze. Znajduję prawie codziennie
czas na rozważanie Pisma świętego.
Nie brak mi czasu, aby dwa i nawet
trzy razy w tygodniu być na liturgii
Słowa i jakże uroczystej Euchary-
stii. Tutaj poznałam wspaniałych
ludzi, którzy okazują mi dużo serca.

Często pieszo pokonuję odległość
z Sobowidza (gdyż jestemmieszkan-
ką Sobowidza) do Trąbek Wielkich,
co nie sprawia mi kłopotu. Moją
pielgrzymkę z Sobowidza do Trą-
bek Wielkich można porównać do
drogi uczniów Chrystusa, idących
z Jerozolimy do Emaus (por. Ewan-
gelia wg św. Łukasza). Często idę
wraz z koleżanką (siostrą), również
należącą do wspólnoty neokatechu-
menalnej, wierząc, że Jezus idzie
z nami. Przecież imy, tak jak ucznio-
wie, jesteśmy prości, ale doskonale
wiemy, że Jezus Chrystus został
ukrzyżowany za nasze grzechy, ale
też jako pierwszy zmartwychwstał.

To Jezus zostawił nam wiarę,
nadzieję i radość w naszych ser-
cach. Nie rezygnujmy z tego, co
dobre dla duszy. Jeśli chcecie podo-
bać się Bogu, to nie poprzestawajcie
na słowach – bądźcie dobrzy i spra-
wiedliwi.

Maria Urban

Miło nam zawiadomić, że Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
organizuje w dniu 18 maja 2002 r. Święto Rodziny. W programie między
innymi: konkursy rodzinne, zmagania sportowe, występ kapeli kociewskiej
„Burczybas”, kiełbaski z grilla, loteria. . . Zapraszamy rodziny naszych
uczniów w tym dniu na godz. 9.00. Liczymy na życzliwość oraz dobre
humory.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich
i Grono Pedagogiczne
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NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
architektura romańska

Określenie pierwszego w śre-
dniowieczu stylu architektoniczne-
go pojawiło się dopiero wwieku XIX.
W tym czasie historycy szczegól-
nie zajmowali się wiekami średni-
mi. W monografiach historycznych
użyto terminu „sztuka romańska”.
Pierwsze budowle tego typu zbu-
dowano na pograniczu południowej
Francji i Hiszpanii. Prawdopodob-
nie to francuska Langwedocja była
kolebką tego stylu. Pierwsze budow-
le pochodzą z X wieku, a rozkwit
tej architektury przypada na wiek
XII. Zasięgiem swym styl romań-
ski obejmował terytorium Cesar-
stwa Zachodnio-Rzymskiego, rów-
nież rozprzestrzenił się poza „limes
imperii Romani”. Budowle romań-
skie wznoszone są w Italii, Hiszpa-
nii, Niemczech (przede wszystkim
w Nadrenii), Bretanii oraz w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej i Skandy-
nawii. Jej enklawy możemy spotkać
w dalekiej Syrii i Palestynie.

Twórcy architektury romańskiej
czerpali wzorce z tradycji rzymskiej,
bizantyjskiej, wczesnochrześcijań-
skiej, arabskiej, syryjskiej i miejsco-
wych osiągnięć sztuki budowlanej.
W wieku XI obserwujemy praw-
dziwy rozkwit tego stylu. Po roku
tysięcznym, kiedy to z trwogą ocze-
kiwano końca świata, wznosi się
monumentalne kościoły, „zamki Bo-
że”, które teraz zaczną wręcz przy-
pominać warowne twierdze. Wiemy
z kronik, że kościoły te często były

schronieniem ludności w czasie woj-
ny i prawdziwymi fortecami, często
nie do zdobycia przez wojska nie-
przyjaciela. Rudolf Łysy – mnich
z najsłynniejszego w Europie opac-
twa w Cluny – w 1003 r. Pisał: „Było
to tak, jakby cała ziemia, zrzuciw-
szy z siebie stare, jednym wstrzą-
śnięciem, przyodziała się wszędzie
w białą szatę kościołów”. Pomimo że
sztuka romańska była głęboko reli-
gijna, to często zaskakuje szorstkim
humorem i skłonnością do przedsta-
wiania postaci fantastycznych i gro-
teskowych. Widoczne to jest w ka-
pitelach kolumn, dlatego Bernard
z Clairvaux zalecał: „tak wielki jest
wybór i tak cudowne urozmaicenie
kształtów, że kusi nas czytać raczej
w marmurze niż w księgach”.

Najczęściej budowano świątynie
z dwiema symetrycznymi wieżami.
Były to prawdziwe baszty obronne
o wąskich strzelnicowych oknach.
Otwory okienne są wąskie, bar-
dzo nieliczne, najczęściej zakończo-
ne półokrągłym łukiem. Dlatego tez
charakterystyczne są dla tego sty-
lu mroczne wnętrza. Budulcem jest
kamień, ściany wznosi się z cio-
su. Architekci wznoszą dwa rodza-
je sklepień: kolebkowe, krzyżowe.
Dla zrównoważenia nacisku wywo-
łanego przez masywne sklepienia
budowniczowie są zmuszeni do po-
większania grubości murów. Nie-
kiedy dochodzą one do 2 metrów
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grubości. Kościoły wznoszone są we-
dług planu bazylikowego o trzech
lub pięciu nawach zakończonych od
strony wschodniej apsydami. Świą-
tynie posiadają transept czyli na-
wę poprzeczną. Kościoły tego typu
buduje się na planie krzyża łaciń-
skiego, portale są półokrągłe, często
bardzo bogato zdobione rzeźbami,
nad drzwiami tympanony ze scena-
mi biblijnymi.W osi symetrii króluje
postać Chrystusa. Wnętrza świątyń
zdominowane są przez łuki okrą-
głe, filary i kolumny. W dekoracji
przeważają motywy o wątkach geo-
metrycznych lub stylizowanej ro-
ślinności. Ponadto wnętrza świątyń
zdobią rzeźby i płaskorzeźby przed-
stawiające sceny z historii biblijnej,
epiki rycerskiej oraz z życia co-
dziennego. Są to często sceny pełne

fantazji, bardzo sugestywnie prze-
mawiające do ówczesnego człowie-
ka. Powtarzającym się tematem jest
Sąd Ostateczny. Anonimowi twór-
cy przedstawiają chwałę i szczęście
zbawionych oraz rozpacz i nędzę po-
tępionych, prowadzonych do piekła
przez diabły o przerażającym pół-
zwierzęcym wyglądzie. Sztuka ta
miała wybitnie dydaktyczny cha-
rakter i musiała sugestywnie prze-
mawiać do ludzi nie umiejących
czytać. Okazuje się, że budowniczo-
wie świątyń romańskich potrafili
przemawiać do wiernych bez uży-
cia pisma, nazywano ich wówczas
„mistrzami kamienia żywego” (ma-
gister lapidis vivi). Myśli i idee prze-
trwały w kamiennych kościołach do

Po lewej: rekonstrukcja bryły katedry w Santiago de Compostela;
po prawej, od góry: sklepienie kolebkowe, sklepienie krzyżowe.
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dzisiejszych czasów i świadczą o głę-
bokiej wierze ich twórców.

Pojęcia styl romański, romanizm
są jednak bardzo mylące. Historycy
wprowadzając je w XIX wieku do
teorii historii sztuki, widzieli w nich
przede wszystkim kontynuację tra-
dycji rzymskiej. My jednak wiemy,
że architektura starożytnego Rzy-
mu była jednym z pięciu równorzęd-
nych źródeł, z których narodził się
ten styl. Ponadto anonimowi, często
niepiśmienni budowniczowie, oka-
zali się genialnymi i oryginalnymi
twórcami. W Polsce znajdują się
również prawdziwe perły tej archi-
tektury. Są to:
� Kolegiata św. Piotra w Kruszwicy,
� Rotunda św. Feliksa na Wawelu,
� Rotunda św. Mikołaja w Cieszy-
nie,

� Krypta św. Leonarda na Wawelu
(miejsce, gdzie swoją Mszę prymi-
cyjną odprawił Karol Wojtyła),
� Kolegiata Panny Marii w Tumie,
� Kościół św. Prokopa w Strzelnie,
� Kościół św. Wojciecha w Kościelcu,
� Kościół św. Idziego w Inowrocła-
wiu,
� Kościół w Czerwińsku nad Wisłą,
� Portal w Kościele św. Marii Mag-
daleny we Wrocławiu,
� Tympanon w Kościele św. Michała
we Wrocławiu.

Architekturę romańską zilustruję
rysunkami katedry w Santiago de
Compostela, którą odwiedzili trąb-
kowscy pielgrzymi w drodze do
Fatimy.

Mariusz Paradecki

BAWIĄC SIĘ UCZYMY
„Dzień Ucznia” w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Przejmowanie władzy w Szko-
le Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich przez uczniów najstarszych klas
w pierwszy dzień wiosny, weszło już
na stałe do kalendarza imprez i to
tych szczególnie lubianych przez na-
szą młodzież. W tym roku szkolnym
ze względu na dużą liczebność klas
szóstych i liczną rzeszę chętnych
do wcielenia się w rolę nauczycieli,
bądź pracowników obsługi, doszło do
precedensu. Symboliczny klucz do
szkoły przekazywano aż dwukrotnie
– 21 oraz 22 marca.

Pierwszego dnia grono pedago-
giczne rekrutowało się z uczniów
klasy VI a i pieczę nad szkołą obję-
ła nowo powołana dyrektor Ewelina

Chylińska. Natomiast pani dyrektor
Monika Kujach kierowała gronem pe-
dagogicznym wyłonionym z uczniów
klasy VI b w drugim dniu zabawy.

Wesoła zabawa okazała się bardzo
pouczająca, gdyż młodzież przekona-
ła się, że bycie nauczycielem to nie
tylko noszenie pod pachą dziennika
i picie kawy. Co pewien czas docho-
dziły z pokoju nauczycielskiego ciche
skargi młodego grona pedagogiczne-
go na brak posłuchu, brak szacunku,
bóle głowy. . .

Podjęcie roli nauczyciela wielu
uczniom uświadomiło, jak trudna to
sztuka, z drugiej zaś strony ujawniło
pedagogiczne talenty. Sławek Tu-
rzyński w roli nauczyciela przyrody,
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jako jedyny zdołał zarówno rozbawić,
jak i zainteresować oraz zdyscypli-
nować niesforną klasę VI składającą
się z niegdysiejszych belfrów. Profe-
sjonalnie prowadziła zajęcia logope-
dyczne Magdalena Paradecka, której
zaangażowanie i cierpliwość miałam
przyjemność obserwować.

Nowością w obchodach „Dnia
Ucznia” był pokaz mody wiosen-
no-ekologicznej, który okazał się
prawdziwym „strzałem w dziesiąt-
kę”, czego dowodem są liczne wypo-
wiedzi w wywiadzie przeprowadzo-
nym wśród uczniów przez Weronikę
Marciniak i Sławka Turzyńskiego
(redaktorów powstającej w naszej
szkole gazetki). 21 marca prezento-
wały się panie z klas od zerowej
do szóstej, natomiast dzień póź-
niej podziwiać można było męską

część szkoły. Wśród pań najwięk-
szy aplauz oraz najwyższe noty jury
zdobyła pani Krystyna Szymańska
reprezentująca nowo powstałą klasę
VI a. Panowie wykazali się ogromną
fantazją i zaprezentowali pomysło-
we stroje o intrygujących nazwach:
„Witaminowy chłopak”, „Wiosenny
puszkowiec”, „Człek-śmieć”, „Wio-
senna mumia”. Zwyciężył strój pre-
zentowany przez Damiana Czechurę
z klasy I a, a specjalne wyróżnienie
przyznano Januszowi Jarominowi.

Myślę, że 21 i 22 marca nad szko-
łą podstawową w Trąbkach Wielkich
„unosił się” zadowolony duch Owi-
diusza Declory’ego – belgijskiego psy-
chologa, lekarza i pedagoga, twórcy
metody „kształcących zabaw”.

Ewa Wojewódka

Po lewej: przejęcie symbolicznego klucza od szkoły przez dyr. Monikę Kujach;
po prawej: Sławek Turzyński w roli nauczyciela przyrody.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

W Wielkanoc, 31 marca, w ko-
ściele parafialnymwTrąbkachWiel-
kich, chrzest św. otrzymali:
� Anna Doroba z Trąbek Wielkich,
córka Mirosławy i Wiesława,
� Zuzanna Kusaj z Ełganowa, córka
Magdaleny i Karola,
� Klaudia Ratkowska z Trąbek
Wielkich, córka Anny i Krzysz-
tofa,
� Klaudia Niedźwiedzka z Ełgano-
wa, córka Justyny i Pawła.

***
W sobotę 6 kwietnia, w naszym

kościele, sakramentalne „tak” po-
wiedzieli sobie Katarzyna Strukiel
z Kleszczewa i Krzysztof Jagodziń-
ski z Tczewa.

Młodej parze, na nowej drodze
życia, serdeczne gratulacje i życze-
nia składa redakcja „Kany”.

***
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego

7 kwietnia, w kaplicy w Czerniewie
po raz pierwszy miała miejsce uro-
czystość odpustowa. Msza św. kon-
celebrowana przez księży: Gerarda
Borysa z Mierzeszyna, Kazimierza
Glamę z Postołowa oraz Edwarda
Szymańskiego z Trąbek Wielkich,
zgromadziła nie tylko miejscowych
wiernych. W czasie Mszy św. główny
celebrans ks. Borys odczytał dekret
ArcybiskupaGdańskiego o erygowa-
niu kaplicy pw. Chrystusa Miłosier-
nego oraz dokonał jej poświęcenia.

***

19 kwietnia odbyła się III zwy-
czajna sesja Rady Gminy, podczas
której między innymi:

1) Uhonorowano laureatów
XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu
Zespołów Muzyki Dawnej „Scho-
la Cantorum” Kalisz 2002, Zespół
„Mille Regretz” z Trąbek Wielkich.
Obszernie na temat Zespołu pisa-
liśmy w marcowym numerze „Ka-
ny”. Przypominamy, że Zespół ten
został zwycięzcą tegorocznego Festi-
walu i zdobywcą specjalnej nagrody
Ministerstwa Kultury w kategorii
zespołów instrumentalnych.

Młodzi artyści: Emilia Ziemian,
Teresa Bławat, Justyna Gralla, Łu-
kasz Bębenek i Maciej Kucharski
otrzymali listy gratulacyjne oraz
zespołową nagrodę w wysokości
1000 zł, przyznaną przez Zarząd
Gminy i przeznaczoną na uczest-
nictwo w warsztatach muzycznych.
Opiekun i nauczyciel grupy pan
Janusz Beyer, otrzymał także list
gratulacyjny oraz album arcydzieł
sztuki. W trakcie tej miłej uroczy-
stości Zespół zaprezentował kilka
utworów muzyki renesansowej. Na
zakończenie spotkania Janusz Bey-
er poinformował, że w najbliższym
czasie planuje nagranie płyty z mu-
zyką dawną w wykonaniu Zespołu
oraz uczestnictwo w zagranicznym
festiwalu muzyki dawnej.

2) Na ręce pana Wiesława Ko-
sikowskiego z Czerniewa, wręczono
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W dniu chrztu św. Zuzanna Kusaj z Ełganowa i Anna Doroba z Trąbek Wielkich
ze swoimi rodzicami.

W dniu chrztu św. Klaudia Niedźwiedzka z Ełganowa i Klaudia Ratkowska
z Trąbek Wielkich ze swoimi rodzicami.
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Ks. proboszcz E. Szymański składa podpis na akcie erekcyjnym Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich.

Dyrektor Mariusz Paradecki dokonuje wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę gimnazjum.
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Patent nr 32245, nadający śp. Ma-
rii Kosikowskiej tytuł „Weterana
Walk o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny”. Tytuł ten przyznał Wo-
jewoda Pomorski we współpracy
ze Starostą Gdańskim, za wybitne
zasługi w walce o wolność i niepod-
ległość Polski.

3) Uhonorowano także laureata
2. miejsca Wojewódzkiej Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych pa-
na Marcina Lataszewicza z Trąbek
Małych.

Młody rolnik otrzymał list gra-
tulacyjny oraz nagrodę rzeczową
w postaci elektrycznej wykaszarki
ogrodowej.

4) Kierownik Rewiru Dzielni-
cowych Policji w Trąbkach Wiel-
kich Sebastian Urbanowicz, krótko
przedstawił statystyki przestępstw
i ich wykrywalności w roku 2001
na terenie naszej gminy. Następnie
odpowiadał na pytania i ustosun-
kowywał się do wniosków radnych
i sołtysów, dotyczących bezpieczeń-
stwa publicznego w poszczególnych
miejscowościach.

5) Na wniosek mieszkańców So-
bowidza, Rada Gminy nadała imię
ks. Józefa Wdowiaka jednej z ulic
tej miejscowości. Ksiądz Józef Wdo-
wiak był pierwszym powojennym
katolickim kapłanem w tej parafii
i kierował nią od 1946 r. aż do
przejścia na emeryturę w 1972 r.
Później był w niej rezydentem aż
do tragicznej śmierci w pożarze
plebanii w 1982 r.

6) Radni jednogłośnie przyję-
li sprawozdanie Zarządu Gminy
z wykonania budżetu za rok 2001
i udzielili absolutorium Zarządowi
z tego tytułu.

7) Rada zaakceptowała plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2002 r.

8) Rada zaakceptowała zmia-
nę na stanowisku przewodniczące-
go Komisji Ekonomicznej i Roz-
woju Gospodarczego. W związku
z dłuższym wyjazdem, dotychcza-
sowy przewodniczący Jerzy Ptach
złożył rezygnację, a na jego miejsce
Komisja wybrała Czesława Makow-
skiego.

Po zakończeniu sesji radni i soł-
tysi udali się na plac budowy Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich, aby
uczestniczyć w uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego pod
tę wielką inwestycję gminną.

***
19 kwietnia br. miała miejsce

podniosła uroczystość wmurowania
aktu erekcyjnego i kamienia wę-
gielnego pod budowę Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich. Na akcie
erekcyjnym podpisy złożyli przed-
stawiciele biura projektowego, wy-
konawcy, inwestora zastępczego,
a w imieniu mieszkańców wójt
gminy Błażej Konkol, przewodni-
czący Rady Gminy Marian Płot-
ka, ks. dziekan Edward Szymański
oraz dyrektor Gimnazjum Mariusz
Paradecki. Treść aktu erekcyjnego
prezentujemy na str. 28.

Oprac. S.D.
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AKT EREKCYJNY GIMNAZJUM W TRĄBKACH WIELKICH

Trąbki Wielkie, dnia 19 kwietnia 2002 r.

„Gimnazjum jest inwestycją Gminy
i wolnych obywateli w swą własną przyszłość”

01.09.1999 rokuwwyniku reformy edukacji została powołana do życia nowa
szkoła ponadpodstawowa – 3-letnie Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.

Spełniając obowiązek wobec państwa, wobec młodzieży zamieszkującej
naszą gminę i historii, która doceni poczynania współczesnych nam
włodarzy, władze gminy Trąbki Wielkie postanowiły zbudować nowy
budynek szkoły. Będzie on służył obecnym i przyszłym pokoleniom, dla ich
prawego wychowania i zdobywania wiedzy. Wszystkim bowiem wiadomo,
że jedynie człowiek mądry i wolny dbać będzie o dobro ojczyzny i jej
rozwój.

Historia uczy, iż gwarancją zachowania niepodległości, niezależności myśli
i wolności jest wysoki poziom nauczania. Kraj nasz potrzebuje ludzi
światłych, Oni są solą tej ziemi.

Gimnazjum stanowi wkład Naszej Gminy w dzieło reformowania i naprawy
Rzeczpospolitej po odzyskaniu pełnej suwerenności w 1989 roku.

Młodzież ucząca się w Gimnazjum będzie wychowywana w duchu wierności
Bogu i Ojczyźnie. Przyświecać jej będą ideały tolerancji i poszanowania
drugiego człowieka. Rzetelna i prawdziwa wiedza zdobyta w nowoczesnym
Gimnazjum pozwoli młodzieży pochodzącej ze wsi na uzyskanie dobrego
wykształcenia i na lepszy start w dorosłe życie.

Gimnazjum nosić będzie imię króla polskiego – Kazimierza Jagiellończyka
– człowieka prawego, wiernego i zdecydowanego, który przyłączył Pomorze
Gdańskie do Polski.

Niech szkoła powstająca w tym miejscu wydobędzie z uczniów i nauczycieli
umiejętności, które w przyszłości legną u podstaw dobrobytu i pokoju.
Aby pracowali tu ludzie, którzy swoją postawą i wiedzą będą źródłem
autorytetów na dalsze życie młodych pokoleń.

Wykonawcą budowy Gimnazjum jest firma budowlana o wieloletniej
tradycji – PRZEMBUD z Gdańska.

Akt erekcyjny zostaje wmurowany w dniu 19 kwietnia 2002 roku.
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Ku jasności

Zapłakałam
A łzy spłynęły potokiem;
Panienko zwiewna anielska
Zapłakałam
A stały się słone jak morze;
Dziewico lilijo skarbie niepojęty
Zapłakałam
Nic To Nic To Nic to tylko łzy;
Niewypowiedziane To tylko łzy
Mateńko niebieska Królowo święta;
Przed Twoim tronem składam rączęta
Pokłon pokorny niosę sercem szczerym;
Zechciej przygarnąć do siebie czule

Kiedyż gałązko rozkwitniesz cudnie;
Perełko moja o Miriam moja
Kwiecie Jedyny Skarbie Jedyny
Rozszum się maju bzem białym pachnącym
Nakłoń nad nami gwieździstą biel
Dodaj otuchy wlej w serca nasze
Wszelkiego dobra o Matko daj.

Halina Kanka

Pan jest miłością doskonałą
kocha nas wszystkich, ziemię całą
a my niewdzięczni się ścigamy
perfidne grzechy wymyślamy
zamiast zabiegać co dzień prosić
aby mieć siłę by zło skosić.

Łykamy wszystko jak w amoku
wpadając w przepaść krok po kroku
jak by i tego było mało
wciągamy i w to bliźnie ciało
poproś, a Jezus siłę ci doda
i swoją Bożą rękę poda
wyciągnie z bagna grzeszne ciało
bo On miłością doskonałą.

Jan Orczykowski
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OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Niebieska róża

Imperator Chin czując, że zbliża
się coraz bardziej dzień jego śmierci,
postanowił znaleźć syna dla swojej
jedynej córki. Była ona nie tylko
najbardziej elegancką, a także inte-
ligentną i pięknością przewyższała
wszystkie dziewczęta w Imperium.
Posiadała jedną wadę: za skarby
świata nie chciała wyjść za mąż.

Widząc jednak jak bardzo ojcu
na tym zależało, obiecała, że wyda
się za młodzieńca, który podaruje jej
niebieską różę. Wszyscy kandydaci,
jak tylko dowiedzieli się o pragnie-
niu księżniczki, natychmiast zaczęli
prześcigać się w tym, kto pierwszy
znajdzie niebieską różę. Usiłowania
większości z nich okazały się da-
remne. Tych, którzy ją zdobyli, było
tylko trzech.

Pierwszym z nich był kupiec,
o wiele bogatszy od samego impe-
ratora. Udał się on do największego
alchemika świata, który za pomocą
tajemniczych filtrów i kolorowych
roztworów zmienił biały kwiat w ró-
żę o cudownym niebieskim kolorze.
Nie tracąc czasu przyniósł ją czym
prędzej do pałacu imperatora. Na jej
widok księżniczka zbladła, a potem
przyglądając się róży powiedziała
„Gdyby na tej róży usiadł jakiś mo-
tyl, zaraz by się otruł” i odrzuciła
różę ze wstrętem.

Drugim kandydatem był generał
imperatorskich wojsk. Poprosił naj-
słynniejszego złotnika świata, aby

wykonał dla niego niebieską ró-
żę całą z szafiru. Kiedy księżnicz-
ka o oczach koloru nocy, zawiesiła
wzrok na mieniącej się aksamitnej
róży, powiedziała: „Ojcze, czy nie
widzisz, że to wcale nie jest róża,
tylko zwykły szafran w kształcie
róży?”

Trzecim kandydatem był syn
Pierwszego Ministra, młodzieniec
piękny, grzeczny i sympatyczny. Na-
kazał wszystkim najlepszym arty-
stom kraju, aby w przeciągu trzech
miesięcy wykonali dla niego niebie-
ską różę z jak najszlachetniejszej
porcelany.

„Zatrzymam ją ponieważ jest
piękna”, powiedziała księżniczka,
„ale i ona jest jedynie bibelotem”.

W ten sposób i trzeci kandydat
został odrzucony. Pewnego letniego
wieczoru, kiedy księżniczka podzi-
wiała ze swego okna zachód słońca,
usłyszała jakiś piękny głos. Pocho-
dził on od pewnego młodego poety,
który przechadzał się przypadkowo
przed jej oknem. Nagle jego oczy
spotkały się z oczami księżniczki.
Przez długą chwilę były w sobie
utkwione w ciszy. Po chwili męż-
czyzna powiedział cicho: „Pragnę
cię poślubić”. „Ojej!” – westchnę-
ła księżniczka. Ale ja jestem córką
imperatora i powiedziałam, że po-
ślubię jedynie kogoś kto przyniesie
mi niebieską różę. Nikomu dotąd
się to nie udało”.

„To nic, znajdę ją dla Ciebie”
– powiedział poeta. Następnego po-
ranka młodzieniec zerwał białą ró-
żę i przyniósł ją imperatorowi. Ten
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przekazał ją córce śmiejąc się. Księż-
niczka wzięła jednak różę i powie-
działa opanowanym głosem: „Och!,
wreszcie niebieska róża!” Impera-
torowi na chwilę odebrało głos ze
zdziwienia. Ministrowie i dworzanie
zaczęli szeptać do siebie: „Przecież
to wcale nie jest niebieska róża. . .”
Królewna przemówiła do nich: „Czy
wasze oczy naprawdę nie widzą?
Ta róża jest niebieska, zapewniam
was. Przypatrzcie się jej dokładnie,
a zobaczycie, że ma cudowny, nie-
bieski kolor”! Cały dwór zamilkł.
Księżniczka poślubiła poetę i byli
szczęśliwi przez całe życie.

Dobrze można widzieć jedynie za
pomocą serca. Musimy mu coraz
bardziej ufać.

Czeladnik

W epoce kamiennych zamków
i walecznych rycerzy przywdzia-
nych w zbroje, pewien odważny
młodzieniec, o złotych rękach, po-
stanowił zostać kowalem. Przyszedł
do warsztatu, jako uczeń, i bardzo
szybko nauczył się tajników rzemio-
sła. Wiedział jak należy posługiwać
się narzędziami, kuć żelazo na ko-
wadle, dąć w miech kowalski. Był
naprawdę wspaniały i nauczył się
kuć szpady o harmonijnym kształ-
cie i lekkie hełmy, odporne na każde
uderzenie, kandelabry o tysiącach
wgłębień i potężne kraty.

Zaledwie zakończył swoje szko-
lenie, został przyjęty do oficyny przy
królewskim pałacu. Okazało się jed-
nak, że cała jego zdolność obcowania

zmłotami jest bezużyteczna bowiem
młodzieniec nigdy nie zdobył umie-
jętności robienia rzeczy zupełnie
najprostszych: nie wiedział np. jak
używać krzemienia do rozpalania
ognia, który jest nieodzowną rze-
czą potrzebną do uprawiania tego
zawodu.

To rzecz oczywista, że nasze dzie-
cimuszą przyswajać sobie podstawo-
we umiejętności: czytania, pływania,
korzystania z biblioteki i komputera,
a także powinny nauczyć się rzeczy
potrzebnych im do życia w dwu-
dziestym pierwszym wieku. Jeżeli
jednak, poza zdobyciem tych wszyst-
kich umiejętności, nie zaoferujemy
im nic innego, jeżeli nie pomożemy
w rozwoju duchowym, a będziemy
się zajmować jedynie szczegółami
potrzebnymi im do życia, to nie będą
oni nigdy posiadali swego centrum.
W niektórych kulturach proces od-
krywania własnego centrum ducho-
wego nazywamy po prostu nauką
stawania się istotą ludzką. Czasami
potrzeba naprawdę niewiele, szcze-
ra rozmowa między ojcem i synem,
czasem wspólny spacer, a niekiedy
wspólna praca w ogrodzie.

Wspólne przebywanie i przeżywa-
nie najprostszych, wręcz banalnych
spraw czy działań, to wielka sprawa!
To spoiwo, do prawdziwej rodzin-
nej więzi, która jest fundamentem
prawidłowego rozwoju psychofizycz-
nego dziecka.

Zebrał Jan Trofimowicz, junior
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MAJOWE REFLEKSJE

Czas płynie niczym wartki po-
tok, nie ogląda się wstecz, nie cze-
ka, płynie ustalonym rytmem jak
w reymontowskich Lipcach. Jeszcze
słyszymy jakby wczoraj kościelne
dzwony wybijały wieść, że witamy
nowy 2002 r. A teraz już maj się
mai, jak w pieśni. „Anielską pieśń
dzwon grał, cześć Maryi wdzięcznie
głosił. . .”

Tak, wraz z początkiem maja
w polskiej tradycji od wielu już lat
rozpoczyna się publiczna manifesta-
cja wiary, że Maryja prawdziwie jest
Matką Syna Bożego i naszą Matką,
Pocieszycielką, Orędowniczką mię-
dzy Bogiem a nami.

Późnymi popołudniami słychać
w kościołach, jednak najczęściej
przy przydrożnych kapliczkach,
krzyżach i figurkach, w miastach
i w małych osadach śpiew Lita-
nii Loretańskiej, jej poszczególnych
wezwań: Święta Maryjo, Matko naj-
milsza, Domie złoty, Królowo poko-
ju, Królowo Polski. . . módl się za
nami.

Pięknie ozdobione kapliczki, fi-
gury, krzyże, to symbol obecności
Boga i Jego Matki pośród nas.
Patrząc na starsze osoby, widzę
z jakim wzruszeniem przychodzą
i modlą się w intencjach dzięk-
czynno-błagalnych. To niezwykłe,
że ci którzy przeszli niejednokrotnie
bardzo wiele, pomimo dolegliwości
zdrowotnych i podeszłego wieku,
przychodzą i chylą czoło przed Mat-
ką.

Jednak w moim odczuciu, postę-
puje także proces bardzo smutny.
Niestety maleją w sposób naturalny
szeregi tych – najczęściej pań, które
prowadziły przez długie lata na-
bożeństwa majowe. . . odchodzą na
wiekuisty odpoczynek, jednak brak
następców! Co będzie za dziesięć
lat? Tak sobie myślę, jest w na-
szej parafii wiele Róż Różańcowych,
wiele osób należy do grona Rycerzy
Niepokalanej, jednak czy to nie jest
czasami wymuszone członkostwo?
Trochę na pokaz? Owszem, wie-
le osób starszych i schorowanych
dorzuca swą modlitwą cegłę w po-
staci ofiary, do Bożej budowli – jak
możemy nazwać zbawienie ludzko-
ści. Doświadczane chorobą, a także
starością osoby modlą się nieprze-
rwanie np. w intencji parafian.

Jednak jest bardzo wiele osób
młodszych, w średnim wieku, któ-
re należą do „grup” maryjnych,
są zatem w szczególny sposób wy-
brańcami Maryi, a które od lat nie
uczestniczą w nabożeństwach majo-
wych. Czy nie jest to pewien tragizm
sytuacji, mocniej mówiąc skandal?
Warto się nad tym zastanowić.

Występuje także zadziwiające
zjawisko, smutne jednak zarazem.
Patrząc od strony socjologicznej
w nabożeństwach majowych uczest-
niczą najczęściej dwie grupy ludzi:
dzieci z klas szkoły podstawowej,
często nawet młodsze, które jeszcze
nie mówią. . ., a swoją obecnością
wielbią Boga (to tak bardzo cieszy)
i druga grupa, to przeważnie osoby

32



starsze, przeważnie panie. Pytam
gdzie młodzież, wspaniali gimna-
zjaliści, świeżo upieczeni prawdzi-
wi chrześcijanie, umocnieni w sa-
kramencie bierzmowania? Pytam
przede wszystkim, gdzie mamusie
tych dzieci, które przychodzą? Naj-
częściej nabożeństwa odbywają się
około godziny dziewiętnastej, w cza-
sie dziecięcych wieczorynek, można
wysunąć przypuszczenie, że rodzi-
ce zasiadają wówczas przed szkla-
nym ekranem na miejscu dzieci,
i z zapartym tchem i ciekawo-
ścią oglądają Reksia, Smurfy, bądź
Misia Uszatka. . . Specjalnie prze-
jaskrawiam ten obraz, jednak chcę
podkreślić że brakuje na nabożeń-
stwach rodziców dzieci, które jesz-
cze przychodzą. I nie ma się co
oszukiwać, że brak wzorców ducho-
wych dla dzieci płynie najczęściej
z najmniejszego ogniska, z rodzin-
nych progów. Istnieje jeszcze jeden
problem, jeżeli dziecko już pójdzie
na tzw. Majowe, to często zachowuje
się jak na boisku albo w lesie, a nie
w czasie modlitwy. Panie prowadzą-
ce modlitwę stają się automatycznie

opiekunkami obcych dzieci, dener-
wuję się, a wydaje mi się, że chyba
nie o to chodzi? Jeśli dana ma-
musia poszłaby ze swoją pociechą
i zobaczyłaby jak się zachowuje jej
dziecko, to może oczka by przetarła
i otworzyła, jakie to jej „aniołek” ma
różki! Jednym słowem może warto
podjąć postanowienie uczęszczania
na majowe nabożeństwa. Z pew-
nością Maryja – Matka wszystkich
Matek będzie cieszyć się, jeśli zo-
baczy wokół siebie liczniejsze grono
wiernych niż w poprzednich latach.
Myślę, że szczególną radość spra-
wią ci, którzy po długich latach
pójdą do Niej. Pewnie szepnie po
cichu: pójdźcie do mnie dziatki mo-
je, wyciągnijcie łaski zdroje. . . Może
warto wybrać się w drogę ku Ma-
ryi, jak Bernadka dziewczynka, co
szła po drzewo w las? Tak wielu
młodych w pielgrzymkach zdąża ku
Maryi setki kilometrów w niewy-
godach, a nam tak trudno podejść
nieraz kilka kroków.

Szczęść Boże Państwu.

Junior
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki zmarca to ZWIASTOWANIE.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pól oznaczonych cyframi
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 19 maja).

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2002

1. Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa Joanny
i Jana Reców

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Katarzyny
– p. Keler

3. Za śp. Juliannę i Anielę Abram,
godz. 800

Za śp. Alfonsa Kornata, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
(5. rocznica śmierci) oraz
za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Haliny
i Stefana Troków, godz. 1800

4. Pierwsza sobota miesiąca
(V fatimska), ku czci Matki
Bożej, z róży św. Cecylii –
p. Halbowej

5. W intencji parafian, godz. 800

W intencji dzieci pierwszo-
komunijnych, ich rodziców
i chrzestnych, godz. 1000

6. Za śp. Elżbietę Laga
7. Za śp. Danutę, Bernarda i Martę

Lefańczyków
8. Za śp. Stanisława Kulę
9. Za śp. Marię i Stanisława

Wilków oraz za zmarłych z tej
rodziny

10. Za śp. Stanisława Skowrona
11. W pewnej intencji (p.

Sienkiewicz)
12. Za śp. Antoniego Brembora,

godz. 800

Za śp. Martę i Pawła Zulewskich
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 930 (Czerniewo)

W intencji parafian, godz. 1100

13. Dziękczynna, w 70-lecie urodzin
Krystyny Gdaniec z intencji
dzieci i róży św. Katarzyny –
p. Keler

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

15. Za śp. Józefa Szostka (7. rocznica
śmierci)

16. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

17. Za śp. Szczepana Goczkowskiego
18. Za zmarłych z rodzin Ptach

i Elwart
19. W intencji parafian, godz. 800

Za zmarłych z rodzin Zulewskich
i Blokus, godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Genowefę, Edwarda
i Halinę Bozek oraz za zmarłych
z rodziny Kozaków, godz. 1100

20. Za śp. Sylwestra Reimus
21. Za śp. Jolantę Kopicką
22. Za śp. Zenona Szwocha

(7. rocznica śmierci)
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
24. Za śp. Romana Niedźwiedzia
25. Za śp. Ninę i Pawła Wenzel oraz

za zmarłych z tej rodziny
26. Za śp. Katarzynę i Bronisława

Iwanowiczów, godz. 800

O zdrowie i błogosławieństwo
Boże w 65. rocznicę urodzin
Heleny Szynka, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Helenę Śródkowską
i Urszulę Salewską, godz. 1100

Za śp. Pelagię Bławat, godz. 1800

27. Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów
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28. W pewnej intencji rodziny
Pirchów

29. Za śp. Jana Karnath (4. rocznica
śmierci)

30. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Jadwigi Zarembskiej,
z intencji dzieci i wnuków,
godz. 800

W intencji parafian, godz. 1000

31. Za śp. Bertę i Jana Stefanów,
Norę Nowak oraz za śp. Józefa
i Józefę Tkaczyków

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Piewszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
6 maja: Michał Marek Bukowski z Ełganowa
6 maja: Joanna Barbara Zimna z Ełganowa
12 maja: Artur Pankowski z Trąbek Wielkich

Młoda para Katarzyna i Krzysztof Jagodzińscy.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


