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Kto spożywa
moje Ciało

i pije moją Krew,
ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę

w dniu ostatecznym.
Ciało moje

jest prawdziwym
pokarmem,

a Krew moja
jest prawdziwym

napojem.
J 6,54 –55



ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Adoracja Najświętszego Sakra-
mentuma związek z ustanowieniem
święta Bożego Ciała. Już wcześniej
teologowie zastanawiali się czy nale-
ży pozwolić grzesznikom spoglądać
na Najświętszą Hostię. Uznano, że
nie stanowi to obrazy Boga, ale
jest pomocą w Jego uwielbieniu,
wzbudzeniu żalu za grzechy i na-
wróceniu.

Już w XIV wieku w Gdańsku
przyjął się zwyczaj przechowywa-
nia Świętej Hostii w przezroczystej
monstrancji. We Wrocławiu dekret
z 1416 roku pozwalał, by Święta
Hostia była wystawiana do adoracji
w niektóre dni tygodnia. W krajach
germańskich był też zwyczaj wysta-
wiania Najświętszego Sakramentu
w monstrancji w czasie Mszy św.
Obecnie prawo kanoniczne utrzy-
muje zakaz wystawiania Najświęt-
szego Sakramentu, gdy sprawowana
jest Msza św.

Wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu może mieć charakter
publiczny lub prywatny. W nabo-
żeństwie publicznym Monstrancja
umieszczona jest na odpowiedniej
wysokości, by widoczna była w całej
świątyni. Do prywatnej adoracji wy-
stawia się puszkę z Najświętszym
Sakramentem z tabernakulum na
ołtarzu. W naszym Sanktuarium
Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu odbywa się w każdą sobotę od
godziny 15.00 do 18.00. Na począt-
ku adoracji odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.

Szkoda, że Pan Jezus ma tak
mało czcicieli! Odnosi się wrażenie,
że już obecnie modlitwa przed Naj-
świętszym Sakramentem nie jest
ludziom potrzebna! Czy jeszcze na-
prawdę wierzymy?

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2002

2 czerwca: 9. niedziela zwykła

Pwt 11,18.26 – 28
Rz 3,21 – 25a.28
Mt 7,21 – 27

„Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca,
który jest w niebie”

Jeżeli czegoś w życiu będziemy
żałowali na łożu śmierci, to tylko
tego, że życie nasze nie było pełne,

ale miałkie, pospolite, byle jakie.
Żeśmy nie dali z siebie tyle, ile
dać mogliśmy. Żeśmy się rozpro-
szyli w drobiazgach, szczegółach,
głupstwach. Że było tyle straconej
energii, czasu na inicjatywy nie-
godne takiego zaangażowania. Że
nie skupiliśmy naszych sił, nasze-
go czasu na sprawach istotnych.
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Że nie było w naszym życiu tyle
nadziei, miłości, wiary, że nie było
życie nasze takie wspaniałe, jak być
mogło.

Jeżeli już dzisiaj czegoś żałujemy,
to tylko tego, że życie nasze nie jest
tak wielkie, jak być mogło.

Ale dzisiaj to jeszcze nie ło-
że śmierci. Jeszcze żyjemy. Jeszcze
mamy szansę.

9 czerwca: 10. niedziela zwykła

Oz 6,3 – 6
Rz 4,18 – 25
Mt 9,9 – 13

„Dlaczego wasz Nauczyciel jada
wspólnie z celnikami i grzeszni-
kami?”

Jezus wszedł pomiędzy ludzi.
Kładł ręce na umarłych, chorych,
sparaliżowanych, niewidomych, głu-
chych. Przebywał wśród celników,
ulicznic, wyrzutków społeczeństwa.
Dlatego nie miał dobrej opinii.

Jakże my cenimy swoje do-
bre imię. Najchętniej chcielibyśmy
trwać na wyimaginowanym tronie
szacunku ludzkiego i stamtąd wy-
głaszać mądre opinie, rzucać gromy
potępienia, dawać dobre rady. Na
wszelki wypadek wciąż myjemy rę-
ce, strzepujemy proch ze swoich
szat. Tylko nie dziwmy się, że nikt
się nie nawraca.

Jeżeli chcesz pomóc człowiekowi,
musisz zejść w dół. Nawiązać ludz-
kie kontakty, sprzęgnąć się z nim
swoim życiem. Dotknąć brudu, ropy,
krwi, gnoju. Narazisz się na to, że
pobrudzisz swoje ręce, swoje szaty,
że usłyszysz plotki na swój temat,
szepty za plecami. Wystawisz na
szwank swoją karierę. Nie będziesz

się cieszył dobrą opinią. Ale Jezus
również się nią nie cieszył.

16 czerwca: 11. niedziela
zwykła

Wj 19,1 – 6a
Rz 5,6 – 11
Mt 9,36 – 10,8

„Nauczycielu dobry”
Kto chce być nauczycielem? Uże-

rać się z dziećmi przez kilka godzin
dziennie. Być odpowiedzialnym za
wszystko, co tym małym dziku-
som może przyjść do głowy, potem
w domu siedzieć bez końca nad ze-
szytami przy poprawianiu głupich
błędów. Troszczyć się ustawicznie
o dzieci zaniedbane, upośledzone,
niedorozwinięte, zapóźnione w roz-
woju, agresywne, zakompleksione,
o te dzieci, które się nie uczą,
nie przychodzą do szkoły, spóźniają
się, kłamią, kradną, palą papiero-
sy, rozbijają się. Szukać współpracy,
pomocy u rodziców przez telefo-
ny, wizyty domowe, wysłuchiwanie
użalań, utyskiwań, pretensji, żądań,
awantur.

Kto chce być dzisiaj nauczy-
cielem? Może tylko ten, kto lubi
chodzić w góry, długo przebywać
nad morzem, bo tu otrzyma dwa
miesiące wakacji latem i dwa tygo-
dnie w zimie. Może tylko ten, kto
nie dostał żadnej lepszej roboty. Bo
czego tu może się spodziewać. Cały
dzień zajęty od rana do wieczora
wyczerpującą pracą, której nigdy
końca nie widać. Czy nie lepiej być
urzędnikiem, wypełniać przez osiem
godzin papiery, a potem spokojnie
wracać do domu i mieć czas na
swoje prywatne życie.
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23 czerwca: 12. niedziela
zwykła

Jr 20,10 – 13
Rz 5,12 – 15
Mt 10,26 – 33

„Nie bójcie się”
Tylko gdy cię dużo, wtedy wie-

rzysz w swoje siły, w pomoc ludzi
i Boga. Tylko gdy cię dużo, je-
steś odważny, stać cię na wszystko
– rozdajesz wokół siebie szeroką
garścią uśmiech, pogodę, wspania-
łomyślnym gestem służysz innym,
idziesz przez życie szerokim kro-
kiem, stać cię na to, by każdemu
życzyć szczerze samego dobra, pa-
trzeć bez zazdrości, jak się innym
dobrze powodzi. Tylko gdy cię dużo,
darowujesz, przebaczasz, nie cze-
piasz się szczegółów, drobiazgów,
nie zwracasz uwagi na detale, nie
pamiętasz złośliwości, przytyków.
Tylko gdy cię dużo, widzisz dale-
ko, słyszysz z daleka: perspektywy,
możliwości, szanse. Gdy cię dużo.

Ale gdy cię mało, wtedy nie wie-
rzysz w siebie, w ludzi, w Boga.
Gdy cię mało, wtedy boisz się, trzę-
siesz się nad sobą, nie widzisz nic
poza kręgiem swoich spraw, obwa-
rowujesz się na zdobytym placu,
nie chcesz tam nikogo dopuścić, bo-
isz się konkurencji. Gdy cię mało,
pamiętasz każdą urazę i przysię-
gasz odpłacić, nie przebaczasz, nie
darowujesz, zazdrościsz każdego po-
wodzenia, sukcesu, każdego słowa,
kroku, nienawidzisz, pięścią z tyłu
wygrażasz. Gdy cię mało.

30 czerwca: 13. niedziela
zwykła

2 Krl 4,8 – 11.14 – 16a

Rz 6,3 – 4.8 – 11
Mt 10,37 – 42

„Jednemu z tych najmniejszych”
Czy twój dobry czyn jest dobry?

Jaka jest intencja, motyw, powód,
uzasadnienie, źródło, z którego twój
czyn płynie? Dlaczego ty to robisz:
dlaczego pracujesz, uśmiechasz się,
chodzisz do kościoła, dlaczego po-
magasz drugiemu człowiekowi? Czy
tylko dlatego, że na coś liczysz?
Że czegoś oczekujesz? Że załatwiasz
kolejny interes? Że będą cię obnosić
na ustach jako dobrego?

Oby na końcu twojego życia nie
stwierdził Bóg, że już otrzymałeś
nagrodę swoją.

Wydarzenia

Od 1–30 czerwca odbywać się
będą nabożeństwa czerwcowe ku
czci Najświętszego Serca Pana Je-
zusa.

***
7 czerwca, pierwszy piątek mie-

siąca, uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa – zakończenie
oktawy Bożego Ciała, procesja do
4 ołtarzy o godz. 16.30. Pora wcze-
śniejsza ze względu na odpust w ko-
ściele Serca Pana Jezusa w Mierze-
szynie. Uroczysta suma odpustowa
w Mierzeszynie o godz. 18.00.

***
W sobotę 8 czerwca odbędzie się

kongregacja wszystkich księży na-
szego dekanatu w Collegium Maria-
num w Pelplinie. Początek, o godz.
10.00. Przewidziane jest spotkanie
z ks. Biskupem Ordynariuszem Ja-
nem Bernardem Szlagą.
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***
12 czerwca, środa – jubileusz

15-lecia koronacji Cudownego Ob-
razu Matki Bożej przez papieża
Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie
podczas Mszy św. dla ludzi pracy.

***
13 czerwca z kapłanami mojego

rocznika obchodzimy 37 rocznicę
święceń kapłańskich.

***
19 czerwca w środę odbędzie

się podniosła uroczystość nadania
imienia Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. Patronem Gimnazjum zo-
stanie ogłoszony król Polski Kazi-
mierz Jagiellończyk, który mądrze
i roztropnie rządził Polską w latach
1447– 1492. Uroczystość połączona
będzie z Mszą świętą koncelebro-

waną przez zaproszonych kapła-
nów z naszej gminy i uroczystą se-
sją Rady Gminy. Wyrażam wielkie
uznanie panu dyrektorowi naszego
gimnazjum mgr. Mariuszowi Para-
deckiemu za wielkie zaangażowanie
we wznoszenie gmachu gimnazjum.
Niemal codziennie jest obecny na
placu budowy, bardzo pragnie, by
nowy rok szkolny gimnazjaliści roz-
poczęli w nowym budynku.

***
29 czerwca, św. Apostołów Pio-

tra i Pawła – rocznica poświęcenia
krzyża i placu pod budowę kościoła
Miłosierdzia Bożego w Czerniewie.
Przy poświęceniu krzyża została
odprawiona uroczysta Msza święta.

Oprac. ks. E. Szymański

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Bolsena, Orvieto,
Włochy, rok 1263

Niemiecki kapłan, Piotr z Pra-
gi w drodze do Rzymu zatrzymał
się w Bolsena. Nieraz nachodziły
go wątpliwości, czy rzeczywiście Pan
Jezus jest obecny w konsekrowanej
Hostii. W czasie sprawowanej Mszy
św., po wypowiedzeniu słów konse-
kracji, krople krwi zaczęły spływać
z Hostii na jego dłonie i na korporał
(korporał – jest to mały biały obrus,
na którym stawia się kielich i kładzie
patenę z Hostią). Przerażony kapłan
nie dokończył Mszy św., lecz udał się
do pobliskiego miasta Orvieto, gdzie
przebywał papież Urban IV. Papież

wysłuchał relacji kapłana, przebacza-
jąc mu niedowiarstwo, a po zbadaniu
wiarygodności zdarzenia, nakazał bi-
skupowi diecezji przewiezienie Hostii
i poplamionego krwią korporału do
katedry w Orvieto. Pod wpływem
tego cudu papież Urban IV poprosił
św. Tomasza z Akwinu (dominika-
nina) o napisanie tekstu Mszy św.
i modlitwy brewiarzowej ku czci Naj-
świętszej Eucharystii. W rok później
(1264) specjalnym pismem papieskim
ustanowił święto Bożego Ciała.

Do dziś pielgrzymi odwiedzający
katedrę w Orvieto, gdzie przechowy-
wana jest Hostia i korporał, udają
się potem do pobliskiego Bolsena, by
uczcić miejsce dokonania się cudu
eucharystycznego.
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W 1964 r., w siedemsetną rocz-
nicę ustanowienia święta Bożego
Ciała, papież Paweł VI sprawował
ofiarę Mszy św. na ołtarzu – sanktu-
arium świętego korporału w katedrze
Orvieto. Dwanaście lat później tenże
Papież udał się do Bolsena, skąd
przemawiał na zakończenie 41 Mię-
dzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego.

Cudowne wydarzenia
eucharystyczne w Stich,
Niemcy, rok 1970

Wioska Stich jest położona w Ba-
warii w pobliżu granicy szwajcar-
skiej. Gdy zachorował miejscowy
ksiądz, poprosił o pomoc księdza ze
Szwajcarii. 9 czerwca 1970 r. podczas
odprawiania wieczornej Mszy św. ka-
płan zauważył na korporale plamę
świeżej krwi wielkości monety. Pod-
czas podnoszenia kielicha dostrzegł
następną plamę w miejscu, gdzie
przedtem stał kielich. Przypuszcza-
jąc, że może kielich jest uszkodzony
stwierdził dłonią, że podstawa kieli-
cha jest zupełnie sucha. Po zakoń-
czeniu Mszy św. dokładnie zbadał
plamy na korporale i obrusie ołta-
rzowym, zdjął zatem obrus i umieścił
w bezpiecznym miejscu, powiada-
miając o tym chorego duszpaste-
rza. Przystąpiono do laboratoryjnego
zbadania płótna, nie podając skąd
pochodzi. Badania przeprowadzili:
dyrektor laboratorium chemicznego,
dyrektor laboratorium badań krwi
oraz dyrektor laboratorium analiz
krwawień i skrzepów krwi w polikli-
nice uniwersytetu w Zurichu. Anali-
zy wykazały, że plamy pochodzą od
człowieka będącego w agonii.

W miesiąc później w lipcu 1970 r.
tenże kapłan znów był poproszo-
ny o zastępstwo. Przygotowując się
do Mszy św. uważnie sprawdził ob-
rus, korporał oraz kielich. Podczas
Przeistoczenia znów na korporale
pojawiły się plamy krwi. Kapłan dał
znak by, zbliżył się do ołtarza służą-
cy do Mszy św. kościelny, który ze
zdumieniem wpatrywał się w plamy
krwi na korporale. Obecni w ko-
ściele zauważyli, że coś niezwykłe-
go dzieje się w kościele. Zaproszeni
przez kapłana, zbliżyli się do ołtarza,
by na własne oczy ujrzeć cudowne
zjawisko. Płótna ponownie zostały
przekazane do zbadania w innych
ośrodkach naukowych. Wyniki by-
ły zbieżne z poprzednimi. Biskup
miejscowy zarządził przesłuchanie
świadków, którzy jednoznacznie po-
twierdzili plamy krwi w tym jedną
wielkości dużej Hostii z widocznym
zarysem krzyża w pośrodku plamy.
Pozostałe trzy plamy były mniejsze
i na każdej był widoczny krzyż. Pla-
my przesiąknęły na wskroś płótna
i wydawały się być lepkie wskazując,
że są wciąż świeże.

9 października 1970 r. kapłan ze
Szwajcarii, sprawujący Najświętszą
Ofiarę w czasie tych niezwykłych
wydarzeń złożył szczegółowe zezna-
nia przed specjalną komisją powoła-
ną przez biskupa Augsburga Józefa
Stimpfle. Po zebraniu dokumentów,
zeznań świadków i wyników badań
laboratoryjnych, przesłano je do Kon-
gregacji Doktryny Wiary w Rzymie.

Mieszkańcy parafii Stich są dum-
ni z przywileju tych eucharystycz-
nych cudów, które zwróciły ich serca
ku większej czci do Najświętszego
Sakramentu.

ks. E. Szymański
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Serdecznie dziękuję wszystkim
drogim ofiarodawcom, składającym co
miesiąc dar serca, często ze swojego
niedostatku, na potrzeby budującego
się kościoła w Czerniewie. Szczegól-
ne podziękowania kieruję do osób
co miesiąc odwiedzających wszystkie
rodziny, by prosić o ofiary na bu-
dowę świątyni. Z ich relacji wiem,
że jest to posługa trudna i przykra
zarazem. Niektórzy zamykają przed
nimi drzwi mieszkania, inni kierują
pod ich oraz księdza adresem „kąśli-
we” słowa. Widać, że szatan wysila
się, by utrudnić kontynuację budowy
świątyni.

Dostrzegam jednak szczególne
działanie łaski Boga, gdyż codziennie
wielu przychodzi ofiarnie i bezinte-
resownie pomagać w pracach budow-
lanych, nawet spoza terenu parafii.
Mam dług wdzięczności wobec pana
Stanisława Budycha z Postołowa, któ-
ry z dwoma pomocnikami już ponad
dwa tygodnie pracuje przy budowie.

Dziękuję kierownikowi budowy Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich inż.
Wróblowi za wypożyczenie rusztowa-
nia, którego bardzo potrzebujemy.

Gdy piszę te słowa, budowa do-
sięga już wysokości chóru. Czeka nas
teraz ogromna praca przy wykonaniu
wieńca, zbrojeniu i zalaniu betonem
chóru. Dopiero po zakończeniu tego
etapu będzie możliwe dalsze wzno-
szenie murów świątyni.

Sam materiał zbrojeniowy kupio-
ny w tym roku kosztuje nas 19 500 zł.
Tym bardziej cenna jest każda Wasza
ofiara, drodzy Parafianie.

Nie wiem czy dane mi będzie
doczekać postawienia tej świątyni,
ale mam przeświadczenie, że wszy-
scy Parafianie będą wdzięczni Bogu
i będą doznawać Jego Miłosierdzia,
gdy ona powstanie. Niech Jezus Mi-
łosierny darzy hojnie łaskami wszyst-
kich ofiarodawców i budowniczych tej
świątyni.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Czerniewie, stan 23 maja 2002 r.
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LIST APOSTOLSKI O SAKRAMENCIE POKUTY
opracowanie

W dniu zmartwychwstania, gdy
Pan Jezus ukazał się zalęknionym
Apostołom zgromadzonym w Wie-
czerniku i pozdrowił ich słowami:
„Pokój wam”, powierzył im misję
jednania skruszonych grzeszników
z Bogiem i z Kościołem w mocy
Ducha Świętego „Weźmijcie Ducha
Świętego, którym odpuścicie grze-
chy są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,22 – 23). Nieprzerwana prak-
tyka Kościoła wskazuje, że dzieło
„jednania” jest zadaniem duszpa-
sterskim powierzonym Apostołom
i ich następcom biskupom i kapła-
nom. Ta praktyka stanowi, obok
sprawowania Eucharystii, istotną
formę posługiwania kapłańskiego.
Wprawdzie w ciągu wieków różne
były zewnętrzne formy sprawowa-
nia sakramentu pokuty, to jednak
zawsze uwzględniano dwa czynniki:
kapłana, który w imieniu Chrystusa
dokonuje osądu i grzesznika, który
przez żal połączony z wolą poprawy,
przez wyznanie grzechów i podjęcie
zadanego zadośćuczynienia, pragnie
pojednania z Bogiem.

Ojciec Święty w adhortacji Re-
conciliatio et paentientia (pojednanie
i pokuta) oraz w liście apostolskim
Novo millennio ineunte (nadchodzi
nowe tysiąclecie) wzywa do podjęcia
z nową odwagą praktyki szafowania
i częstego korzystania z daru sakra-
mentu pojednania i nawrócenia. Nie-
dawno zakończony Jubileusz, który

uzależniał dar odpustu jubileuszo-
wego od pokuty sakramentalnej,
przyniósł Kościołowi i Ojcu świę-
temu pokrzepiające doświadczenie,
że tak wielu wiernych, w tym ludzi
młodych, przystąpiło z pożytkiem
do sakramentu pokuty. Ojciec świę-
ty kieruje serdeczny apel do braci
w biskupstwie i do kapłanów, by na
nowo podjęli troskę o sprawowanie
sakramentu pojednania, przypomi-
nając przy tym, że każdy wierny po-
siadający wewnętrzną dyspozycję, po
zrobieniu rachunku sumienia, wzbu-
dzeniu żalu za popełnione grzechy,
powzięciu postanowienia poprawy
i nawrócenia, ma prawo do otrzyma-
nia sakramentalnego rozgrzeszenia.

Ojciec Święty przypomina naukę
Soboru Trydenckiego, że trzeba, aby
wierni, oprócz rachunku sumienia,
żalu i postanowienia niegrzeszenia
w przyszłości, wyznali indywidual-
nie swoje grzechy, a ciężkie – każdy
z osobna. Ponieważ wyznanie grze-
chów ciężkich z ustanowienia Bo-
żego stanowi konstytutywną część
sakramentu, nie może być dowolnie
interpretowane przez duszpasterzy
ani przez penitentów, ani przez lo-
kalne zwyczaje. Tylko kompetentna
władza kościelna określić może, kie-
dy można udzielić zbiorowego roz-
grzeszenia, z powodu rzeczywistej
niemożliwości indywidualnej spo-
wiedzi. Papież przypomina, że tylko
władza kościelna określa warunki
„rzeczywistej niemożliwości” indy-
widualnej spowiedzi. Bowiem w nie-
których regionach i krajach, zgoła
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katolickich, wkrada się praktyka od-
chodzenia od indywidualnej spowie-
dzi świętej, połączona z „bezpraw-
nym” rozgrzeszeniem generalnym
(wszystkich grzechów i tych nie-
wyznanych) czy zbiorowym – czyli
udzielonym wszystkim uczestnikom
nabożeństwa pokutnego. Taka sytu-
acja jest formą nadzwyczajną, stoso-
waną w okolicznościach rzeczywiście
wyjątkowych – na przykład podczas
działań wojennych, gdy brak jest
dostatecznej liczby spowiedników.

Ojciec Święty wysłuchawszy opi-
nii Kongregacji Nauki Wiary, Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów oraz Papie-
skiej Rady ds. Interpretacji Tek-
stów Prawnych oraz kardynałów
przewodniczących dykasterii Kurii
Rzymskiej i uwzględniając naukę
zawartą w tej materii w Katechizmie
Kościoła katolickiego, w poczuciu od-
powiedzialności duszpasterskiej za
wiarygodne szafarstwo tego sakra-
mentu, powziął konkretne decyzje.

1. Biskupi, rządcy diecezji doło-
żą starań, by wszyscy spowiednicy
stosowali powszechne prawo Kościo-
ła, które stanowi, iż indywidualna
i integralna spowiedź oraz rozgrze-
szenie stanowią jedyny zwyczajny
sposób, przez który wierny obcią-
żony grzechem ciężkim dostępuje
pojednania z Bogiem i z Kościo-
łem. Tylko niemożność fizyczna (np.
w przypadku głuchoniemych) i mo-
ralna (np. matka spowiadająca się
u syna kapłana) zwalnia od takiej
spowiedzi. W takich przypadkach
pojednanie może się dokonać inny-
mi sposobami. Każdy kapłan mający
władzę rozgrzeszenia, któremu po-
wierzono troskę duszpasterską, jest

zobowiązany zadbać, aby wierni je-
mu powierzeni, mogli się wyspo-
wiadać, jeśli o to proszą. Przy czym
należy wiernym dać okazję w ustalo-
nych dniach i godzinach do odbycia
spowiedzi indywidualnej.

2. Biskupi diecezji, proboszczo-
wie, rektorzy kościołów i sanktu-
ariów powinni okresowo sprawdzać,
czy wierni mają łatwy dostęp do
spowiedzi. Spowiednicy winni być
obecni i widoczni w miejscach kultu
w określonych godzinach dostosowa-
nych do sytuacji penitentów. Zwłasz-
cza przed Mszami świętymi, a nawet
podczas ich trwania, jeśli są obecni
inni kapłani.

3. Ponieważ wierny jest zobowią-
zany wyznać co do liczby i rodzaju
wszelkie grzechy ciężkie popełnia-
ne po okresie od ostatniej dobrej
spowiedzi św., a przypomniane w ra-
chunku sumienia, należy potępić
zwyczaj ograniczający wyznanie do
ogólnego oskarżenia, lub oskarżenia
się tylko z kilku grzechów uważa-
nych za bardziej znaczące. Nawet
zaleca się, by wierni „powołani do
świętości” oskarżali się w spowiedzi
świętej także z grzechów powsze-
dnich.

4. Rozgrzeszenia wielu wiernym
jednocześnie, bez uprzedniej spo-
wiedzi indywidualnej, można udzie-
lić w sytuacji nadzwyczajnej, którą
stanowi niebezpieczeństwo śmierci
z powodu zagrożeń wojennych lub
meteorologicznych i brak czasu, by
kapłani mogli indywidualnie wysłu-
chać spowiedzi poszczególnych peni-
tentów. Przyczyną istotną do udzie-
lenia zbiorowego rozgrzeszenia jest
też obawa długiego trwania bez łaski
sakramentalnej bez winy wiernych.
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Ma to miejsce na terenach misyj-
nych, gdzie kapłan bardzo rzad-
ko odwiedza wiernych. Roztropnego
osądu musi tutaj dokonać biskup
ordynariusz miejsca. Nie jest dozwo-
lone tworzenie sytuacji pozornej, na
przykład napływ pielgrzymów jed-
norazowo do jakiegoś sanktuarium,
albo gdy powodem jest zaniedba-
nie obowiązków przez duszpasterzy
w sprawowaniu sakramentu pokuty.
Nie wolno się też sugerować wo-
lą wiernych, opowiadających się za
otrzymaniem rozgrzeszenia wspól-
notowego. Sam wielki napływ peni-
tentów z okazji jakiegoś święta czy
z okazji turystycznych, nie stanowi
podstawy do otrzymania zbiorowego
rozgrzeszenia.

5. Osąd, czy zachodzą warunki
nadzwyczajne i czy zagraża niebez-
pieczeństwo śmierci lub trwania dłu-
gi czas bez rozgrzeszenia nie z winy
wiernych, nie należy do spowied-
nika, ale do biskupa diecezjalnego
po wysłuchaniu zdania konferencji
episkopatu danego kraju.

6. W celu ujednolicenia w całym
Kościele praktyki spowiedzi świętej,
konferencje episkopatów poszczegól-
nych krajów prześlą do Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów tekst norm, jakie zamierza-
ją wydać, aby uzyskać dla nich apro-
batę Stolicy Apostolskiej. Będzie to
sprzyjało umocnieniu jednomyślno-
ści między biskupami całego Kościo-
ła i zachęci wiernych we wszystkich
zakątkach świata, by obficie czerpać
łaski Bożego Miłosierdzia udzielane-
go w sakramencie pokuty.

7. Odnośnie do osobistych dyspo-
zycji penitentów Papież przypomina:

� by wierny mógł ważnie w nadzwy-
czajnych przypadkach skorzystać
z rozgrzeszenia wspólnego musi
oprócz wzbudzonego żalu podjąć
postanowienie, że w najbliższym
stosownym czasie przystąpi do sa-
kramentalnej indywidualnej spo-
wiedzi świętej,
� nie mogą ważnie otrzymać roz-
grzeszenia ci, którzy żyją w stanie
grzechu ciężkiego i nie zamierzają
zmienić tej sytuacji, na przykład
żyjący w związku małżeńskim nie-
sakramentalnym,
� każdy wierny po osiągnięciuwieku
rozeznaniama obowiązek przynaj-
mniej raz w roku wyznać wiernie
wszystkie grzechy ciężkie w in-
dywidualnej spowiedzi sakramen-
talnej, a w razie skorzystania
w sytuacji koniecznej ze zbio-
rowego rozgrzeszenia, powinien
przed następnym takim rozgrze-
szeniem odbyć spowiedź indywi-
dualną, chyba że znów zaistniała-
by przyczyna niemożności takiej
spowiedzi.
9. Miejscem właściwym przyjmo-

wania spowiedzi świętej jest kościół
lub kaplica, aczkolwiek uzasadnione
racje duszpasterskie mogą uspra-
wiedliwiać sprawowanie tego sakra-
mentu w innych miejscach.

Konfesjonał powinien być usta-
wiony w miejscu widocznym i za-
opatrzony w kratę, tak aby mogli
z niego swobodnie korzystać wierni
i sami spowiednicy.

Papież żąda, aby te postano-
wienia zawarte w niniejszym liście
apostolskim obowiązywały w pełni
i trwale od chwili jego wydania
w całym Kościele, chociażby gdzieś
były dotąd stosowane inne praktyki
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w szafarstwie tego sakramentu. Do-
tyczy to również Kościołów Wschod-
nich będących w łączności z Papie-
żem. Okazuje się, że powszechnie
stosowana praktyka wspólnej spo-
wiedzi świętej, na przykład w Niem-
czech, była nadużyciem dyscypliny

kościelnej, stosowanej w sprawowa-
niu sakramentu pokuty.

List apostolski został wydany
w II Niedzielę Wielkanocną (Nie-
dziela Miłosierdzia Bożego) dnia
7 kwietnia 2002 r.

Oprac. ks. E. Szymański

USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

Ustanowienie tego pięknego
święta zawdzięczamy objawieniom
św. Julianny urodzonej w 1193 r.
w Tetinnes w pobliżu belgijskiego
miasta Li`ege. Wstąpiła do klasz-
toru Sióstr Augustynianek, gdzie
doznała mistycznych wizji. Jed-
ną z nich było widzenie księżyca
w pełni, przesłoniętego przez ciem-
ny punkt. Po wielu dniach modlitwy
głos z nieba wyjaśnił znaczenie tej
wizji: „W Moim Kościele sprawia Mi
ból brak święta Najświętszego Sa-
kramentu Ołtarza. Wprawdzie ta-
jemnica ta czczona jest w Wielki
Czwartek, ale w tym dniu rozwa-
ża się Moją mękę i Śmierć. Pra-
gnę, by inny dzień był wyznaczony
do uczczenia Sakramentu Ołtarza
przez całe Chrześcijaństwo”. Pra-
gnienie ustanowienia tego święta
było uzasadnione trzema powoda-
mi:
1) potwierdzi ono wiarę Kościoła

w Najświętszy Sakrament w ob-
liczu ataków i wątpliwości;

2) wierni będą umacniać się w cno-
cie czerpiąc siły z adoracji Naj-
świętszego Sakramentu;

3) święto to stanowić będzie wy-
nagrodzenie za wszelkie zniewa-
gi wobec Najświętszego Sakra-
mentu.

Przez 22 lata św. Julianna zachowy-
wała w tajemnicy ten Boży nakaz,
po czym wyjawiła go kilku duchow-
nym, w tym arcydiakonowi Li`ege
Jakubowi Pantaleonowi, późniejsze-
mu papieżowi Urbanowi IV, który
wstąpił na Stolicę Piotrową 29 sierp-
nia 1201 r. On pierwszy uwiarygod-
nił wizję św. Julianny i 8 września
1264 r. wydał bullę Transiturus
ustanawiającą święto Bożego Cia-
ła w czwartek po niedzieli Trójcy
Świętej, czyli 10 dni po Zielonych
Świątkach oraz udzielał wielu odpu-
stów wiernym obecnym w tym dniu
na Mszy św. i nabożeństwie. Na
prośbę papieża specjalne teksty na
to święto napisał Doktor Anielski –
św. Tomasz z Akwinu. Za pontyfika-
tu papieża Jana XXII (1316– 1334)
zaczęto czcić Boże Ciało procesją,
niosąc monstrancję z Najświętszym
Sakramentem. Dziś w wielu krajach
katolickich święto Bożego Ciała jest
dniem wolnym od pracy i czczone
jest wspaniałą procesją po ulicach
miast i osiedli.

ks. E. Szymański
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Trąbki Wielkie, 5 maja 2002 r.
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Zdjęcie grupowe dzieci przyjętych
do I Komunii św. w naszej parafii
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ANIA JASZEWSKA
LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

Wśród laureatów i zdobyw-
ców głównych nagród Europejskiego
Konkursu Europa w Szkole w gru-
pie wiekowej 10– 13 lat znalazła się
uczennica naszej szkoły Anna Ja-
szewska, która w technice kredki
świecowej i akwareli wyczarowała
pracę, przedstawiającą bawiące się
dzieci. Praca Ani przeszła przez
wieloetapowe eliminacje. Na kon-
kurs wpłynęło 80000 prac z całej
Polski. Jest to wielkie osiągnięcie
zarówno dla Ani jak i dla naszej
szkoły w Trąbkach Wielkich, któ-
ra zaistniała na kulturalnej mapie
Polski.

Uroczystość wręczenia nagród
laureatom Europejskiego Konkursu
Europa w Szkole odbyła się 7 ma-
ja 2002 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie. Spotkanie z laureata-
mi i nauczycielami miało miejsce
w Sali Balowej. Na uroczystości
obecni byli: Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Aleksander Kwa-
śniewski, Minister Edukacji Naro-
dowej i Sportu, Minister Kultury
i Sztuki, Ambasador Francji, Pre-
zydent Konkursu Europa w Szkole
oraz inni goście i fundatorzy.

Prezydent RP w swoim prze-
mówieniu podziękował laureatom
oraz nauczycielom przygotowują-

Ania Jaszewska podczas bankietu zorganizowanego z okazji wręczenia nagród
laureatom konkursu.
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cym uczniów do konkursu. Szcze-
gólne słowa podziękowania padły do
uczestników z małych miasteczek
i wsi, gdzie dostęp do kultury i sztu-
ki jest trudniejszy. Tym większe więc
osiągnięcie Ani. Sukces nie zależy
bowiem od miejsca skąd pochodzimy,
lecz od tego, jak bardzo chcemy coś
osiągnąć. Ania chciała, nasza Szko-
ła Podstawowa z Trąbek Wielkich
chciała, dlatego znaleźliśmy się na
Zamku Królewskim w gronie najlep-
szych.

Praca Ani Jaszewskiej oprócz na-
grody Ministra Edukacji Narodowej

otrzymała jeszcze nagrodę Prezy-
denta Europe at School. Nagrodą był
plecak pełen prezentów: radiomagne-
tofon, przybory plastyczne, książki,
kosmetyki, słodycze, mapy ścienne,
zegarek, śpiwór i inne drobiazgi.

Wiadomość o konkursie ukazała
się w Teleexpresie, a Ania wykazała
dużo odwagi i udzieliła wywiadu TVP.
Gratulujemy Ani sukcesu i zachęca-
my do dalszej pracy. Pamiętajmy,
że każdy z nas może coś osiągnąć.
Wystarczy bardzo chcieć i pracować.

Monika Rysiewicz

DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi – święto planety,

od 1970 roku jest obchodzone dnia
22 kwietnia. W tym roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich cały tydzień przygotowywa-
li się do obchodów święta, któremu
przyświecało hasło:

szanujmy naturę
i żyjmy z nią w zgodzie,
bo człowiek tak wiele
jest winien przyrodzie

Każda z klas wybrać miała dla
siebie przyrodniczą nazwę, wykonać
logo czyli znak nawiązujący do na-
zwy oraz wymyślić hasło i okrzyk
klasy. Ponadto klasy przygotowały po
dwie prace plastyczne: plakat z ha-
słem na temat ochrony przyrody
oraz rysunek ukazujący piękno na-
tury. W piątek 19 kwietnia szkolny
hol zamienił się w barwną, rado-
sną galerię, a zgromadzone na apelu
klasy prezentowały swoje logo, hasła
i okrzyki. Nauczyciele wyposażeni
w karty konkursowe mieli nie lada
kłopot, by rozdzielić punkty między

bardzo przejęte i zaangażowane dru-
żynyBiedronek, Sów,Mrówek, Żabek,
Pszczół czy Ananasów. Skrupulatnie
zliczone punkty ujawniły zwycięz-
ców. W kategorii klas młodszych 358
punktów zdobyły Mróweczki z klasy
Ia, natomiast Mrówki z VIb zapew-
niły sobie palmę pierwszeństwa 384
punktami. Sobota stała się dniem,
gdy hasła o ochronie przyrody wcielić
można było w czyn. I tak uzbrojeni
w zapał, rękawice i worki na śmieci
uczniowie uprzątnęli teren parkingu
leśnego i otoczenie Gawry. Po pracy
był też czas na zabawę i posiłek przy
ognisku.

Tegoroczne święto „zielonej pla-
nety” w naszej szkole pozostawi miłe
wspomnienia, uznanie dla koleżanki
Adeli Adamczyk za nowe pomysły
i doskonałe przygotowanie imprezy
oraz piękne prace plastyczne, które
jeszcze długo rozjaśniać i ubarwiać
będą szkolny hol.

Ewa Wojewódka
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GOŚCIE Z KŁODAWY
Klasy drugie Szkoły Podstawowej

w Trąbkach Wielkich gościły swoich
rówieśników z Kłodawy.

W sobotni, słoneczny ranek dzieci
ze szkoły im. Marii Kownackiej pod
opieką swych wychowawczyń Anny
Michalskiej i Haliny Welęc przybyły
do szkoły im. Kunegundy Pawłow-
skiej. Pierwszym punktem wizyty
było zapoznanie gości ze szkołą oraz
jej patronką. Ewa Wojtas opowieść
o korzeniach trąbkowskiej szkoły
ilustrowała fotografiami.

Kolejnym punktem programu by-
ła wizyta w Sanktuarium Maryjnym
w Trąbkach Wielkich. Ksiądz pro-
boszcz zadbał o to, by godzina spę-
dzona w kościele była dla dzieci
nie tylko pouczająca i wartościowa,
ale także atrakcyjna i sympatyczna.
Gospodarz trąbkowskiego Sanktu-
arium w kwizowej formie poszerzył
wiedzę drugoklasistów o zabytko-
wym wnętrzu świątyni.

Dzieci z Kłodawy miały okazję
popisać się swoimi wiadomościami,

a nawet wejść na ambonę, zdobywa-
jąc przy okazji nagrody przygotowa-
ne przez ks. Szymańskiego.

Po wspólnej modlitwie dzieci
przygotowujących się do I Komunii
Świętej i ich wychowawczyń wszy-
scy obdarowani zostali przez księdza
dziekana obrazkami i w pogodnych
nastrojach udali się pod ołtarz polo-
wy, by podziwiać kapliczki zatopione
w wiosennej zieleni.

Nie tylko goście docenili piękno
trąbkowskiego kościoła i jego urokli-
wego, zadbanego otoczenia!

Po rozstaniu z gościnnym gospo-
darzem Sanktuarium powróciliśmy
na teren szkoły, gdzie czekała już na
nas ciepła herbata, a po chwili za-
płonęło ognisko i skwierczeć zaczęły
pieczone nad ogniem kiełbaski.

Później już tylko pamiątkowy
wpis do kroniki szkolnej i pożegna-
nie, i obietnice, że to na pewno nie
ostatnie nasze spotkanie.

Ewa Wojewódka

DZIEŃ PATRONA
10 maja w przeddzień roczni-

cy śmierci Kunegundy Pawłowskiej
uczciliśmy pamięć naszej Patronki.
W zwartym szyku ze sztandarem
cała społeczność szkolna przeszła ze
szkoły do kościoła, gdzie odprawio-
na została Msza święta za patronkę
trąbkowskiej „podstawówki”.

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście – seniorzy z byłej Polonii

Gdańskiej, co wraz ze słowami księ-
dza proboszcza o życiu i działalności
Kunegundy Pawłowskiej, towarzy-
szącymMszy pocztem sztandarowym
oraz galowymi strojami uczniów wy-
tworzyło podniosłą atmosferę.

PoMszy zgromadziliśmy się wszy-
scy wokół polowego ołtarza, by w tym
właśnie wyjątkowym miejscu wysłu-
chać programu artystycznego przy-
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Uczniowie z Kłodawy odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Trąbkach Wielkich.

Na uroczystości Dnia Patrona obecni byli goście – seniorzy z byłej Polonii Gdańskiej.
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gotowanego przez uczniów pod kie-
runkiemKrystyny Szymańskiej. Po-
ważna część apelu, znalazła swoją
przeciwwagę w montażu słowno-
-muzycznym „Dzieci listy piszą”.
Jak zwykle wśród wykonawców wy-
różniał się Sławek Turzyński, a głos
Marty Kulwikowskiej w wiosennym
plenerze brzmiał jeszcze dźwięcz-
niej niż zwykle.

Tradycyjne już spotkanie przy
kawie, przebiegające w miłej i cie-
płej atmosferze, miało w tym roku
inną oprawę, odbywało się w Domu
Pielgrzyma, któregownętrza bardzo
spodobały się przybyłym gościom.
Ilustracją klimatu panującego na
spotkaniu, w którym obok gospoda-
rza Sanktuarium obecne były panie
z byłej Polonii Gdańskiej, pani Zofia
Trofimowicz oraz grono pedagogicz-
ne trąbkowskiej szkoły podstawowej
z dyrektor Elżbietą Gralak, niech
będzie wiersz autorstwa ks. Stani-
sława Olesiaka z Nowego Sącza, od-
czytany przez Urszulę Szczepańską:

Jak ja się czuję?

Kiedy ktoś zapyta – jak ja się dziś czuję,
grzecznie odpowiadam, że dobrze, dziękuję!
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko.
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
puls słaby, krew moja w cholesterol bogata. . .

Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata!

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę,
choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. . .
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję.
Ale przyjdzie ranek – i znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata,
lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata!

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
że kiedy starość i niemoc przychodzi,
to lepiej się godzić ze strzykaniem kości.
I nie opowiadać o swojej słabości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź.
I wszystkich wokół chorobami nie nudź.

Powiadają „starość okresem jest złotym”.
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. . .
„Uszy”mamwpudełku, zębywwodzie studzę,
„oczy” na stoliku, zanim się obudzę. . .
Jeszcze przed zaśnięciem tamyślmnie nurtuje:
„Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”

Za czasów młodości, mówię bez przesady.
Łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. . .
A teraz na starość czasy się zmieniły –
Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły.

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Niech rano wstając części pozbierają.
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwisko tam nie figuruje,
to znaczy, że są zdrowi i dobrze się czują!
Nie bójmy się jesieni!
Zima też jest piękna!

ks. Stanisław Olesiak

Ewa Wojewódka

MATKA TERESA – MISJA POMOCY

Trzy niebieskie paski

W 1929 roku siostra Teresa zo-
staje skierowana jako nauczycielka
do katolickiej wyższej szkoły dla
dziewcząt w Kalkucie. Uczy geo-
grafii i katechizmu, a jednocześnie

sama pobiera lekcje – prócz hindi
i bengalskiego uczy się pokory oraz
tego, co już za chwilę stanie się jej
sztandarem – miłości do ludzi. Już
jako dyrektorka szkoły zapada na
gruźlicę i wyjeżdża do Darjeeling u
stóp Himalajów. Odtąd często bę-
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dzie podróżować między Darjeeling
a Kalkutą. Jest wrześniowy dzień
1946 r. 36-letnia siostra, która nie-
spełna dziesięć lat wcześniej złożyła
śluby wieczyste, jedzie pociągiem na
rekolekcje. Przygnębiona widokiem
głodnych, umierających ludzi prze-
żywa objawienie, które odtąd zwane
będzie przez misjonarki Dniem In-
spiracji. Na razie jednak, wiedząc
już, że chce poświęcić się chorym,
szuka rady u zaufanego księdza –
ojca Juliena Henry’ego, który dys-
kretnie informuje o projekcie siostry
arcybiskupa. Potem już razem kie-
rowali jej myślami i planami. Nic
w tym dziwnego – jest przecież mło-
dą, wrażliwą kobietą, a realizacja
tak karkołomnego przedsięwzięcia
wymaga niespożytych sił. Z drugiej
strony nie wolno zapominać, że za-
sady hierarchii kościelnej nie pozwa-
lają na spontaniczne, przez co mało
świadome, nawet najbardziej zboż-
ne przejawy samowolnej inicjatywy.
Kiedy 16 sierpnia 1948 dociera do
niej zgoda Piusa XII na opuszczenie
zakonu, siostra Teresa, która jest już
obywatelką Indii, zdejmuje czarno-
-biały loretański habit. Do klasycznej
indyjskiej białej sari przyszywa nie-
bieskie paski i mały krzyż na lewym
ramieniu. Strój ten stał się wkrót-
ce obiektem drwin amerykańskiego
dziennikarza Christophera Hitchen-
sa usiłującego dowieść, że ubóstwo
stroju zakonnicy wynikało raczej
z jej próżności i fałszywej skrom-
ności. Osobliwa argumentacja publi-
cysty miała dowieść, że prawdziwie
skromny człowiek przygotowując się
np. na spotkanie z papieżem ubiera
się w to, co ma najlepszego, a nie
w sari za jedną rupię.

Gomez, Agnes i Matka
Założycielka

Pierwszym świeckim pomocni-
kiem siostry Teresy, rzuconej na
głębokie wody kalkuckich ulic, był
Michael Gomez. W jego domumieści-
ła się pierwsza siedziba organizacji,
której wówczas daleko jeszcze by-
ło do miana zgromadzenia. Wkrótce
przeniosła się na Lower Circular
Road numer 54, gdzie teraz znaj-
duje się Dom Macierzysty. Ludzie
tacy jak Gomez, a później setki
innych świeckich wolontariuszy, na-
zywanych współpracownikami, przy-
jeżdżali do Indii z krajów, w których
koszmarna rzeczywistość trzeciego
świata jest czystą abstrakcją. Oni
to budzą najpierw skrywane zazwy-
czaj zaskoczenie, głośno wyrażany
podziw, a potem ulgę, że nie tylko
ludzie religii są zdolni do wyrzeczeń.
Pierwszą zakonnicą, która dołączy-
ła do siostry Teresy, była Agnes,
a wraz z nią kolejne dziewczęta
– zazwyczaj byłe studentki szkoły
St. Mary’s. W dwa lata po opusz-
czeniu przez Teresę Zgromadzenia
Loretanek powstaje Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Miłości o statu-
sie diecezjalnym, nadanym przez
Stolicę Apostolską. Teresa staje się
jego Matką Założycielką. Przez po-
nad 3 miesiące w zaprzyjaźnionej
organizacji Medical Mission Sisters
uczy się najważniejszych zagadnień
praktycznych dotyczących higieny
i podstaw medycyny. Kiedy wraca
do Motijhil – dzielnicy slumsów pod
Kalkutą, zaczyna wykładać na uli-
cach podstawy alfabetu i higieny.
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Dylematy moralne

Ściany DomuCzystego Serca kry-
ją smród, cierpienie i kalectwo. Tyl-
ko nazwa przypomina, że to piekło
jest piekłem na ziemi. Gdy wła-
dze Kalkuty przekazały misjonar-
kom miejsce nazwane później Nor-
mal Hriday (Dom Czystego Serca),
powstaje Shisu Bhavan – schroni-
sko dla opuszczonych dzieci. Na
działce oddanej zakonnicom przez
rząd Indii budują Miasto Pokoju
– kolonię dla trędowatych. Ośrod-
kom tym nadano dwa cele, zgodne
z doktryną kościoła rzymskokato-
lickiego: mają pomóc umierającym
odejść, dając im nadzieję, z drugiej
zaś – sprawić, by upodleni głodem
i chorobą poczuli, że naprawdę są
ludźmi. Natomiast nie nastawiają się
na zapobieganie dramatowi przelud-
nienia, głodu i śmierci. To główne
z zastrzeżeń wysuwanych przeciw-
ko Misjonarkom Miłości. Zarzuca
się im, że podczas zorganizowanego
w latach 60. w Bombaju spotkania
w sprawie Indii i subkontynentu,
Matka Teresa zanegowała koniecz-
ność jakiejkolwiek zmiany doktryny
religijnej, że borykające się z tra-
gedią przeludnienia i głodu Misjo-
narki Miłości stanowczo wykluczają
stosowanie antykoncepcji i potępia-
ją dokonywanie aborcji, apelując do
kobiet o oddawanie dzieci do sie-
rocińców takich jak Shisu Bhavan.
I wreszcie, że w domach Misjona-
rek gloryfikuje się cierpienie, które
uszlachetnia i zbawia duszę ludz-
ką. Poglądy Matki Teresy na sporne
kwestie moralne są jednakie z papie-
skimi i idealnie wyrażają współcze-
sną myśl kościoła katolickiego, ale

pamiętać też trzeba, że myśl ta by-
wa niezaakceptowana wcale lub ak-
ceptowana częściowo. Podczas uro-
czystego śniadania zorganizowanego
w waszyngtońskim hotelu Hilton
4 lutego 1994 roku w towarzystwie
ówczesnego prezydenta StanówZjed-
noczonych, po przemówieniu Matki
Teresy, w którym podkreśliła, że
obecnie największym wrogiem po-
koju na świecie jest aborcja, (. . .)
a każdy taki czyn jest odrzuceniem
Chrystusa, Bill Clinton – w myśl
zasady poprawności politycznej – nie
nawiązał do tej kwestii ani słowem.
Lepiej rozmawiać o wspólnej powin-
ności, przy której nie ma miejsca
na spory – o konieczności bezintere-
sownej, ponadreligijnej humanitar-
nej pomocy.

Domy Czystego Serca

Śmierć 87-letniej laureatki od-
znaczeń honorowych: Pokojowej Na-
grody Papieskiej w 1971, trzech
nagród rządu indyjskiego, Nagrody
ONZ i Nobla w 1979 roku, założyciel-
ki ZgromadzeniaMisjonarekMiłości,
odbiła się echem w świecie świeckich
i duchownych wszystkich wyznań
– od Watykanu, przez Moskwę, po
Waszyngton. Pierwszy dom założo-
ny przez Misjonarki Miłości poza
Kalkutą powstał w Wenezueli. Dziś
w blisko stu krajach kontynuują one
zamysł Domu Czystego Serca. Jako
pierwsze otworzyły schronisko dla
chorych na AIDS w Nowym Jorku,
pracowały na Kubie i w szpitalach
Związku Radzieckiego. Tylko Chi-
ny nie wyraziły zgody na założenie
Domu Zgromadzenia.

Róża Wojtas, kl. II gimnazjum
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DZIECIĘCY POKŁON

Na białej ławeczce przed domkiem małym; Wokół alejka z kwiatków i bzów
Na niej dziś siedzą mamusia i tatuś; Wtulone w siebie dłonie ich
Skronie ich siwe i pomarszczone; Policzki czoła i wokół ust
To starość przyszła nieubłagalnie; To trudy życia zorały twarz
A ręce grube skóra spierzchnięta; Od pracy ciężkiej opuchły tak
Lecz oczy Ich są ciągle błyszczące; Miłością do siebie i dzieci swych
Bo chociaż wiele dni pracy ciężkiej; Wciąż wypełniała codzienność dnia
Oni wiedzieli że trzeba z miłością; Wypełniać swoje zadania wciąż
I pamiętali o każdej chwili; Co ma wyznaczać i dawać znak
Co robić dzisiaj i co robić jutro; Gdyż oni znali miłości blask
Swojej małżeńskiej a w niej i boskiej; Która olśniewa rodziny tak
Te zaufane oddane Bogu; Tak bezgranicznie i wiernie tak
O moi rodzice o wy szlachetni; To wyście dali tor życia nam
Ukształtowali mnie swoje dziecię; Które dziś mocne i mądre jest
O wy najdrożsi najukochańsi; Jaki dziś mogę oddać wam hołd
Jakże pokłonić muszę swą głowę; Nisko przed waszą rodzicielską skroń
Z jak wielką radością ogromną miłością; Mogę uczynić mogę to dziś
Biegnę pospiesznie spotkać się z wami; Utulić raz jeszcze w ramionach
rodziców swych.

Halina Kanka

Majowe przy figurkach
Na rozstajach Ojczyźnianej
Twe figurki są rozsiane
w nią wszczepione w różne lata
bo tu żyzna wiary szafa
Tobie ludzkość zawierzyła
nasza Pani, Matko miła.
Byłaś w trudach i radościach
różnych dziejów zamożnościach
w swych figurkach gdzie rozstaje
najpiękniej Cię chwalą maje
bo w nim pieśni są najsłodsze
każda więc do Ciebie dotrze
Ty je zanieś pod tron Pana
boś od wieków wychwalana

Jan Orczykowski
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KRONIKA
nie tylko parafialna

3 maja na stadionie Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w TrąbkachWielkich odbyły się XXVI
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie
w piłce nożnej 11-osobowej. W za-
wodach uczestniczyły reprezentacje
8 sołectw.

Najlepszym zespołem okazała się
drużyna Trąbek Wielkich, która wy-
przedziła Sobowidz i Gołębiewo Wiel-
kie. Kolejne miejsca zajęły zespoły
Ełganowa, Kłodawy, Czerniewa, Do-
machowa i Mierzeszyna.

***
5 maja w naszym kościele para-

fialnym odbyła się uroczystość przy-
jęcia dzieci do pierwszej komunii św.
W tym roku do tego sakramentu
przystąpiło 44 dzieci.

Zdjęcia z uroczystości prezentuje-
my na str. 12 – 13.

***
12 maja, w niedzielę misyjną,

w czasie Mszy św. w naszym kościele,
kazania wygłosił misjonarz o. Jan
Siwiec ze zgromadzenia księży pallo-
tynów. Po Mszy św. można było nabyć
czasopisma o tematyce misyjnej.

***
12 maja w naszym kościele gości-

liśmy grupę pielgrzymkową z Gdyni.
Uczestnikami pieszej pielgrzymki na
Jasną Górę byli członkowie grup
„AA” z terenu Gdyni. Grupa noco-
wała z soboty na niedzielę w Domu
Pielgrzyma , a w niedzielne przedpo-
łudnie, po Mszy św., ze specjalnym
błogosławieństwem naszego ks. Pro-
boszcza, wyruszyła w dalszą drogę.

***
12maja w naszymkościele chrzest

św. otrzymała Wiktoria Halina Jaś-
kiewicz, córka Wioletty i Tomasza
z Kleszczewa.

***
21 maja odbyła się IV zwyczajna

sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
Podjęto na niej szereg uchwał w na-
stępujących sprawach:

1) Rada Gminy wyraziła zgodę
na zaciągnięcie przez Zarząd Gminy
kredytu preferencyjnego w wysokości
500 tys. zł, przeznaczonego na spła-
tę należności za rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Mierzeszynie. Spłata
kredytu nastąpi w latach 2002 – 2006
z dochodów własnych gminy;

2) uchwalono nowy regulamin
konkursu na stanowisko dyrektora
placówek oświatowych prowadzonych
przez gminę (przedszkole, szkoły pod-
stawowe i gimnazja);

3) zdecydowano o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go w kilku miejscowościach, zmiany
dotyczą następujących działek:
� w Postołowie dz. nr 198 i 199
o łącznej powierzchni 4,4 ha –
z przeznaczeniem pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne
(bmj.),
� w Trąbkach Małych dz. nr 117/4
o pow. 1,02 ha – przezn. bmj.,
� w Ełganowie dz. nr 155/2 o pow.
0,3 ha – przezn. bmj.,
� wWarczu dz. nr 34/1 i 98/4 o łącznej
pow. 4,87 ha – przezn. bmj.,
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W dniu chrztu św. Wiktoria Halina Jaśkiewicz z Kleszczewa ze swoimi rodzicami
i rodzicami chrzestnymi.

Grupa pielgrzymkowa „AA” z Gdyni w Trąbkach Wielkich przed wyruszeniem na
Jasną Górę.
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� w Trąbkach Wielkich część dz. nr
81/1 o pow. 1,2 ha – przezn. bmj.,
� w Kłodawie dz. nr 119/29 o pow.
1,2 ha – przezn. bmj.,
� w Trąbkach Małych dz. nr 87, 89
i 90 o łącznej pow. 4,6 ha – przezn.
bmj., usługi i rzemiosło,
� w Granicznej Wsi dz. nr 104 o pow.
0,36 ha – przezn. bmj.,
� w Zaskoczynie część dz. nr 183/12
o pow. 3 ha – przezn. bmj.,

Wszystkie te działki są własnością
osób prywatnych, które złożyły wnio-
ski do Rady Gminy o dokonanie
zmiany przeznaczenia gruntów.

4) podziękowano Pani Krystynie
Gwóźdź, która w latach 1999 – 2002
była sołtysem w Warczu. W sesji, po
raz pierwszy w charakterze sołtysa,
uczestniczył mieszkaniec Warcza pan
Krzysztof Klepacz – emerytowany
nauczyciel.

***
Po jedenastu kolejkach rundy wio-

sennej rozgrywek piłkarskich klasy
okręgowej, w grupie I zespół Pronaft
Trąbki Wielkie zajmuje 2. miejsce
z dorobkiem 51 pkt. Z drużyn powiatu
gdańskiego wyprzedzamy 1 punktem
zespół Czarnych Pruszcz Gd. Druży-
na GTS Kolbudy z 45 pkt. zajmuje
5. miejsce, a zespół Motława Suchy
Dąb z dorobkiem 23 pkt. plasuje się
na 12. miejscu w tabeli.

***
Szybko postępują roboty przy bu-

dowie gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich.

Zdjęcie poniżej przedstawia ogól-
ny widok budowy w dniu 23 maja
2002 r.

Oprac. S.D.
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OPOWIADANIA Z MORAŁEM

Kozioł ofiarny

Pewnego razu dziesięciu wie-
śniaków zmierzało razem w kie-
runku swoich pól. W czasie dro-
gi nadszedł nagle huragan, który
trząsł gwałtownie drzewami oraz
wzdrygał ziemię. Uciekając przed
piorunami i silnym gradem skryli
się w starym zrujnowanym zamku.
Huk piorunów ogłuszał ich coraz
bardziej, a błyskawice straszliwie
tańczyły po zamku. Wieśniacy byli
wielce przestraszeni, zaczęli więc
szeptać, że wśród nich musi znaj-
dować się jakiś wielki grzesznik,
i że to on ściągnął na nich tę
niepohamowaną gwałtowność na-
tury. – Musimy znaleźć winnego
i usunąć go spośród nas – powie-
dział jeden z nich. – Wywieśmy za
drzwiami nasze czapki – zadecydo-
wali. – Ten którego czapkę porwie
wiatr, jest grzesznikiem i będzie
musiał nas opuścić. Wszyscy na

to przystali. Z wielkim wysiłkiem
otworzyli drzwi, aby wywiesić swo-
je czapki. Jedna z nich została
natychmiast porwana przez wiatr.
Wieśniacy bez żadnego miłosierdzia
wypchnęli za drzwi właściciela czap-
ki. Zgięty wpół biedak przedzierał
się przez burzę. Nie zdążył odejść
daleko, gdy nagle usłyszał przera-
żający grzmot. To piorun uderzył
w zamek i zniszczył go doszczętnie
razem ze znajdującymi się w środku
ludźmi.

Pomyślmy o tym, aby wspólnie
podejmować się rozwiązywania pro-
blemów dotyczących naszych wsi.
Często jest tak, że nie pomagamy we
wspólnych działaniach, a najbar-
dziej krytykujemy niepowodzenia.
Spróbuj podjąć się jakiegoś przed-
sięwzięcia, a zobaczysz ile pracy
i wysiłku kosztuje twoje zaangażo-
wanie.

Jan Trofimowicz, junior

#

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

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K
R
Z
Y
Ż
Ó
W
K
A

66



DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z kwietnia to WIELKANOC.
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 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 23 czerwca).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Brat Kaina. 2. Stróż. 3. Kwiat z kolcami. 4. Raj. 5. Odmawiasz
rano i wieczorem. 6. Ojciec święty. 7. Dobra Nowina. 8. Uświęcająca lub
uczynkowa. 9. . . . Żale.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Czerwiec 2002

1. Pierwsza sobota miesiąca
(I fatimska), ku czci Matki
Bożej, z róży św. Marii Goretti –
ks. Szymańskiego

2. Za śp. Franciszka Onasza
(12. rocznica śmierci), godz. 800

Za śp. Martę i Pawła Zulewskich
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Jadwigę i Józefa Stolców
oraz za śp. Gertrudę Ziarnik,
godz. 1100

Za śp. Łucję Jaszewską i za
zmarłych z rodziny Młyńskich,
godz. 1800

3. Za śp. Annę Sokołowską
4. Za śp. Kazimierza Jankowskiego

(6. rocznica śmierci) i za
śp. Danutę Jankowską

5. Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

6. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Anieli
Salawy – p. Szostek

7. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Kingi –
p. Wiebe

8. Za śp. Władysława Płazę
(5. rocznica śmierci)

9. Za śp. Janinę Raczkowską
(8. rocznica śmierci), godz. 800

Dziękczynna w 23. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Gerarda Zulewskich, godz. 930

(Czerniewo)
W intencji ofiarodawców
i budowniczych kościoła ku
czci Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie, godz. 1100

Za śp. Teresę i Michała
Bębenków, godz. 1800

10. Za zmarłych z rodzin Bielskich,
Tiborskich, Czerwińskich
i Bukowskich oraz za
śp. Ryszarda Pikulę

11. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Ewy
i Jana Wilków

12. Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Stefanii Wróblewskiej

13. Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich

14. Za zmarłych z rodzin
Lempkowskich i Pirchów

15. Za śp. Tadeusza i Stanisława
Dudków

16. Za śp. Stanisławę Kwiatkowską
(25. rocznica śmierci), godz. 800

Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Zarembskiego,
godz. 1100

Za śp. Gertrudę Dufke,
godz. 1800

17. O zdrowie dla Stanisława
Gostomskiego

18. Dziękczynna w 14. rocznicę
sakramentu małżeństwa Haliny
i Piotra Lewańczyków

19. Za zmarłych z rodziny Sager
20. Za śp. Alfonsa Macha
21. Za śp. Zofię Gołembiewską
22. Dziękczynna w 80-lecie urodzin

Franciszki Mach
23. Za śp. Władysławę, Józefa

i Aleksandra Plaków oraz za
śp. Metę Cymermann, godz. 800

Za śp. Małgorzatę i Pawła
Fenskich, godz. 930 (Czerniewo)
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Za śp. Stanisława
Chmielewskiego, godz. 1100

Za śp. Pawła Hermana i za
śp. Marię Kozioł oraz za
zmarłych z rodziny Preussów,
godz. 1800

24. Za śp. Władysława i Wandę
Karnathów oraz za zmarłych
z tej rodziny

25. Za śp. Monikę Grenc
26. Za śp. Gertrudę Dufke

27. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Hanny
i Jacka Preussów oraz w 60-lecie
urodzin Franciszka Preussa

28. Za śp. Kazimierza Dubielę
(8. rocznica śmierci)

29. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
30. Za śp. Dorotę Knapińską,

godz. 800

Za śp. Alfonsa Macha, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzi:
23 czerwca: Maciej Sebastian Preuss z Trąbek Wielkich

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Izabeli i Michała Wendtów
6 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Adama Zawickich
9 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Justyny i Andrzeja Szparów
11 czerwca: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Jana Wilków
19 czerwca: 3. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Krzysztofa Ogonowskich
19 czerwca: 20. rocznica sakramentu małżeństwa
Cecylii i Ryszarda Thielów
23 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Sebastiana Preussów
27 czerwca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Hanny i Jacka Preussów

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


