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Królowa w złocie z Ofiru
stoi po twojej prawicy.
Król pragnie
twojej piękności:
on jest twym panem;
oddaj mu pokłon!
I córa Tyru nadchodzi
z darami;
możni narodów szukają
twych względów.
Cała pełna chwały
wchodzi córa królewska;
złotogłów jej odzieniem.
W szacie wzorzystej
wiodą ją do króla;
za nią dziewice,
jej druhny,
wprowadzają
do ciebie.
Przywodzą je
z radością
i z uniesieniem,
przyprowadzają
do pałacu króla.

(Ps 45,10b.12 –16)



PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE

Bóg nas pierwszy umiłował i to
miłością posuniętą aż do cierpienia
i oddania za nas życia na krzyżu.
Miłość Boża oczekuje od nas wza-
jemności. Bóg wyraził to pragnienie
w pierwszym z 10 Przykazań, a Pan
Jezus przypomniał tę wolę w sło-
wach: „Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą i całym swoim umysłem”
(Mt 22,37). Do kusiciela na pustyni
Pan Jezus powiedział: „Panu Bo-
gu swemu będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt
4,10).

Pierwsze przykazanie Boże, któ-
re brzmi: „Nie będziesz miał bo-
gów cudzych przede Mną” (Wj 20,5)
domaga się od nas wiary, nadziei
i miłości.

Przeciw wierze można popełnić
grzech przez wątpienie w prawdy
przez Boga objawione i nauczane
przez Kościół. Inaczej mówiąc, przez
lekceważenie Bożej nauki lub za-
przeczenie jakiejś prawdzie, będącej
treścią wiary katolickiej.

Przeciw nadziei grzeszy człowiek,
który poddaje się rozpaczy lub wyka-
zuje zuchwałą ufność, przejawianą
w fałszywym mniemaniu, że bez ła-
ski Bożej sam dojdzie do zbawienia,
który liczy, że bez nawrócenia i żalu,
Bóg mu przebaczy.

Z kolei niewdzięcznością, obo-
jętnością religijną, lenistwem du-
chowym grzeszymy przeciw cnocie
miłości. Kochać Boga, to stawiać
Go na pierwszym miejscu. Miłość
ku Niemu wyraża się przez adorację,

polegającą na wychwalaniu wielkości
i dobroci Boga. Bywa ona wyrażona
w hymnach: Magnificat lub Chwa-
ła na wysokości Bogu. . . , Chwała
Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu. . . Miłość ku Bogu moż-
na wyrazić przez modlitwę, ofiarę,
przyrzeczenia i śluby.

Grzechami przeciw pierwszemu
przykazaniu są zabobony, bałwo-
chwalstwo, wróżbiarstwo i magia
oraz bezbożność.

Zabobon ma miejsce wtedy,
gdy przedmiotom lub wydarzeniom
przypisuje się magiczne znaczenie
(np. czarny kot na drodze itp.).

Bałwochwalstwo polega na ubó-
stwieniu tego, co nie jest Bogiem.
Przykładami bałwochwalstwa są sa-
tanizm i kult pieniądza. „Nie mo-
żecie służyć Bogu i mamonie” (Mt
6,24).

Wróżbiarstwo i magia wyraża-
ją się w odwoływaniu do szatana,
w wywoływaniu duchów, dawaniu
wiary horoskopom, amuletom. Prak-
tyki takie są sprzeczne z wiarą i czcią
należną samemu Bogu.

Bezbożność przejawia się zwłasz-
cza w kuszeniu Boga, czyli wysta-
wianiu na próbę dobroci i wszech-
mocy Boga. Kuszenie Boga zawiera
w sobie zwątpienie w Bożą Opatrz-
ność. Bezbożność przejawiać się mo-
że w świętokradztwie, czyli profa-
nowaniu i niegodnym traktowaniu
sakramentów (w tym, Najświętsze-
go Sakramentu), miejsc, rzeczy czy
przedmiotów kultu (np. naczyń li-
turgicznych, olejów świętych, wody
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święconej, szat liturgicznych, gro-
bów i cmentarzy itp.).

Grzechem szczególnym przeciw-
ko pierwszemu przykazaniu jest ate-
izm, polegający na odrzuceniu i za-
przeczeniu istnienia Boga. Rodzi się
pytanie, czy kult obrazów, posą-
gów nie jest naruszaniem pierwszego
przykazania? W Starym Testamen-
cie Bóg zakazał Izraelitom rzeźbienia
jakichkolwiek podobizn Boga. „Sko-
roście nie widzieli żadnej postaci
w dniu, w którym mówił do was Pan
spośród ognia na Horebie, abyście
nie postąpili niegodziwie i nie uczy-
nili sobie rzeźby przedstawiającej
Boga” (Pwp 4,15 – 16). Jednak także
w Starym Testamencie pojawiały się
pewne znaki kierujące ku Bogu, jak
wąż miedziany czy Arka Przymierza.
Kult obrazów w religii chrześcijań-
skiej nie sprzeciwia się pierwszemu
przykazaniu, bo obrazom nie odda-
jemy czci religijnej ze względu na
nie same, jako na rzeczy, lecz czcimy
tego, kogo przedstawiają. Kto czci
obraz, ten czci osobę, którą obraz
dany przedstawia.

Powyższe rozważanie o pierw-
szym przykazaniu prowadzi do re-
fleksji i postawienia sobie kilku pro-
stych pytań. Nam, obdarzonym da-
rem wiary, nie wolno mieć nikogo
ani niczego ważniejszego od Boga
lub spychającego Go na drugi plan.
Wielu teoretycznie przyjmuje wiarę
w Boga, ale w praktyce życia nie liczy
się z Bogiem, gdy podejmuje pracę
w niedziele, lekceważy świętowanie,
sakramenty i łamie przykazania. Li-
czy się pozycja społeczna, dobra
materialne, rozrywki. Wychodzi na
to, że dla wielu chrześcijan Bóg nie
jest Bogiem jedynym. Więcej w ich

życiu niewiary niż wiary. Dobra ma-
terialne stanowią dla nich pewien
rodzaj kultu. Za wszelką cenę chcą
zdobyć doczesną pomyślność. Naukę
Boga trzeba poznawać i pogłębiać,
bo nie kocha się czegoś czego się nie
zna. Czy jest w twojej biblioteczce
jakaś religijna książka? Czy czytasz
katolicką prasę? Może twoja wiara
pozostała na poziomie dziecinnym?
Czy modlisz się o dar wiary, o po-
głębienie wiary? Bóg ma objąć całe
nasze życie. Człowiek nie może dzie-
lić życia na kawałki – trochę dla
siebie, trochę dla innych, a dopie-
ro to co zostanie, ofiarować Bogu.
Będziesz miłował Boga całym ser-
cem, całym umysłem, całą wolą. Czy
nikt i nic nie przysłania mi Boga?
Zastanówmy się nad tym.

ks. E. Szymański

Nowe sformułowanie
przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta naka-
zane uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przy-
stąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym przyjąć Ko-
munię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty po-
wstrzymywać się od udziału w zaba-
wach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspól-
noty Kościoła.
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2002

4 sierpnia: 18. niedziela
zwykła

Iz 55,1 – 3a
Rz 8,35.37 – 39
Mt 14,13 – 21

„Oddalił się na miejsce pustynne
osobno”

Nam, skazanym na miasto,
mieszkającym w betonowych blo-
kach, patrzącym na szare ściany,
chodzącym po asfaltowych kanio-
nach; popychanym przez codzien-
ne obowiązki; zaspieszonym rano,
zaspieszonym w południe, zaspie-
szonym wieczorem; nam zagada-
nym przez gazety, radio, telewizję
– nam marzy się czasem wieś.
Domy pokryte strzechą słomianą,
przed którymi rosną malwy. Bo-
cianie gniazda na starych lipach.
Droga polna pokryta ciepłym ku-
rzem przyjaznym dla bosych stóp.
Pola z dojrzałym zbożem, po któ-
rych chodzi wiatr, wśród których
siedzą ciche grusze. Łąki usiane
kaczeńcami, bratkami, stokrotka-
mi. Stary dom drewniany, pachną-
cy miodem, pełen grania świersz-
czy, gdzie podają zsiadłe mleko
i razowiec wyciągnięty niedaw-
no z pieca chlebowego, oblepiony
przypalonymi liśćmi.

Nam skazanym na miasto, ma-
rzy się cisza, spokój, gdzie nic

nie musimy na gwałt. Bo ma-
rzy nam się odzyskanie równowa-
gi, wewnętrzna cisza, uspokojenie,
uładzenie, powrót do swojej oso-
bowości. Aby nam łatwiej było
spojrzeć na siebie z dystansem
– na kolejny okres, który prze-
szedł. Aby nam było łatwiej ocenić
z odnowioną, jedynie słuszną hie-
rarchią wartości, jaki walor ma to
wszystko, co robimy. Nam, skaza-
nym na miasto.

11 sierpnia: 19. niedziela
zwykła

1 Krl 19,9a.11 – 13
Rz 9,1 – 5
Mt 14,22 – 33

„Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się”

Ileż było świetnych pomysłów,
inicjatyw, projektów, rozwiązań,
zapewnień. I co z nimi. Jak mo-
gło życie nasze inaczej wyglądać.
Ale łaski danej nam wtedy nie
podjęliśmy. Owszem, podjęliśmy.
Tylko przyszła pierwsza trudność,
trzecia, dziesiąta i skończyło się.
Bośmy jak mimozy. Obraziliśmy
się na świat, że się na nas nie
poznał, na ludzi, że nam kłody
pod nogi kładli. Bośmy jak słoma,
która buchnie płomieniem i zga-
śnie. Zgasł zapał, zachwyt, zgasło
olśnienie. Bośmy leniwi i po pro-
stu nam się odechciało pokonywać
nowe trudności. . .
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15 sierpnia: Wniebowzięcie
NMP

Ap 11,19a;12,1.3 – 6a.10ab
1 Kor 15,20 – 26
Łk 1,39 – 56

„Niewiasta obleczona w słońce”
Po zakończeniu życia ziemskie-

go, Niepokalana Matka Boża zo-
stała z duszą i ciałem wyniesio-
na do chwały niebieskiej. Wniebo-
wzięcie przypomina ludzkości po-
wołanie do chwały w niebie. Przy-
wilej Wniebowzięcia jest konse-
kwencją wypełnienia przez Maryję
zleconego Jej zadania. Jest konse-
kwentnym następstwem przywile-
ju Niepokalanego Poczęcia. Skoro
Maryja była wolna od grzechu
pierworodnego i osobistego, więc
została też uwolniona od śmierci,
która jest następstwem grzechu.
Prawdę o Wniebowzięciu, jako do-
gmat wiary, ogłosił papież Pius XII
w 1950 r.

Pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny jest
nasz parafialny kościół, więc w tym
dniu możemy uzyskać odpust zu-
pełny, czyli darowanie kary za
nasze grzechy.

18 sierpnia: 20. niedziela
zwykła

Iz 56,1.6 – 7
Rz 11,13 – 15.29 – 32
Mt 15,21 – 28

„Ulituj się nade mną”
Po co modlić się „święć się

Imię Twoje”, „przyjdź Królestwo

Twoje”, „bądź wola Twoja”, „chle-
ba naszego powszedniego”. Po co
w ogóle o cokolwiek Boga prosić,
przecież sam Jezus powiedział:
„a na modlitwie nie bądźcie ga-
datliwi, bo wie Ojciec wasz, co
wam potrzeba, wpierw zanim Go
poprosicie”.

Pan Bóg nie potrzebuje naszej
modlitwy i prośby. On na pewno
wie, czego nam potrzeba, wpierw
niż poprosimy. To my potrzebuje-
my modlitwy. To my potrzebujemy
tego, byśmy Pana Boga prosili.

25 sierpnia: 21. niedziela
zwykła

Iz 22,19 – 23
Rz 11,33 – 36
Mt 16,13 – 20

„Ty jesteś Mesjasz”
Być wiernym sobie. Być wier-

nym drugiemu. Być wiernym Bo-
gu. Być wiernym.

Życie ludzkie nie składa się
z samych entuzjazmów, zachwy-
tów, olśnień, odkryć. One czasem
przychodzą jak błysk piorunu al-
bo jak łagodny deszcz wiosenny.
W tej godzinie objawienia widzimy
tak, jak nigdy dotąd nie widzieli-
śmy, wiemy tak, jak nigdy dotąd
nie wiedzieliśmy, chcemy tak, jak
nigdy dotąd nie chcieliśmy. Wte-
dy wyrastają nasze postanowienia,
rozstrzygnięcia, decyzje. Przy nich
trzeba trwać, gdy idzie się co-
dzienną drogą zwyczajnego trudu,
zwyczajnych szarych dni.

Oprac. ks. E. Szymański
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nieustannie proszę Boga, by hoj-
nie nagrodził naszych wytrwałych
ofiarodawców i budowniczych ko-
ścioła. Tylko dzięki ofiarnej i nie-
ustannej pomocy drogich Parafian,
mam nadzieję, uda nam się przed
zimą przykryć dachem mury kościo-
ła. Dziękuję serdecznie wszystkim,
który podejmują co miesiąc nieła-
twy trud zbierania datków na ten
Boży dom.

Ostatnio został zbudowany żel-
betowy balkon i chór. Balkon opiera
się na trzech ścianach wznoszonej
świątyni. Na sam cement zużyty
na balkony wydałem 3900 zł. Obec-
nie wykonuje się żelbetowe filary,

w liczbie 46, na których będzie się
wspierał wieniec wzmacniający ca-
łość murów. Mam cichą nadzieję, że
do 15 sierpnia uda się je wszystkie
postawić i zwieńczyć wysokim na
60 cm żelbetowym wieńcem.

Serdeczne podziękowanie kieru-
ję pod adresem mieszkańców Czer-
niewa i Czerńca, którzy bezintere-
sownie przychodzą pomagać w bu-
dowie, a także paniom codziennie
podejmującym posiłkiem murarzy
pracujących na budowie kościoła.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Czerniewie, stan 19 lipca 2002 r. Widoczne są balkony opierające
się na 3 ścianach oraz filary pod wieniec.
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SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE – KOLORY

Człowiek od wieków za pomo-
cą barw wyrażał swoje uczucia,
przekonania, przynależność poli-
tyczną. W Księdze Wyjścia Stare-
go Testamentu przepisy dotyczące
sporządzenia zasłon do Przybyt-
ku i szat kapłańskich wymieniają
oprócz złota także barwy ma-
teriału: biel, purpurę, karmazyn
(szkarłat) i szafir. Historyk żydow-
ski Józef Flawiusz w pierwszym
wieku naszej ery opisał ich zna-
czenie. Biel wyobrażała ziemię,
ponieważ rośnie na niej len; pur-
pura – wodę, gdyż żyją w niej
ślimaki szkarłatniki; szafir, ina-
czej – hiacynt, oznaczał powietrze
i niebo (szafirowe niebo); szkarłat
oznaczał ogień.

Symbolicznymi objaśnieniami
posłużył się też św. Tomasz zAkwi-
nu odnosząc kolory do cech mo-
ralnych. W chrześcijaństwie:

biel oznacza czystość,
purpura oznacza męczeństwo,
szkarłat oznacza miłość,
szafir oznacza kontemplację.
Pod koniec XII w. ustalił się

kolor szat liturgicznych używa-
nych w kościele. Ustalono cztery
główne kolory, którym są pod-
porządkowane inne: biały, czarny
(fioletowy), zielony (szafir), czer-
wony (purpura, szkarłat).

Jakie są podstawowe znaczenia
kolorów dziś używanych?

Biały

Jest to symbol światła, dobra,
łaski, radości. A także, już w staro-
żytnej Grecji biel była symbolem
mądrości – kolor włosów starców.

Przepisy Prawa Mojżeszowego
nakazywały, aby wszelkie tkaniny
używane w Świątyni były szy-
te z białego lnu, czyli bisioru
(Wj 27,9). Kapłani wchodzący do
Namiotu Spotkania musieli przy-
wdziewać lniane szaty, aby nie
ściągnęli na siebie grzechu i nie
pomarli (Wj 28,43).

Na Górze Przemienienia ja-
śniała twarz Chrystusa jak słońce,
a Jego odzienie stało się lśniąco
białe (Mk 9,3). Podobnie wygląda-
ły szaty aniołów siedzących przy
grobie Pana Jezusa (J 20,12).
W Apokalipsie św. Jana biel jest
symbolem doskonałej czystości du-
szy oraz zwycięstwa i chwały:
„Opłukali swe szaty we krwi Ba-
ranka i wybielili je” (Ap 7,14).

W popularnym rozumieniu biel
jest symbolem niewinności i dzie-
wictwa. Stąd bierze się trady-
cja białych strojów pierwszoko-
munijnych, szaty chrzcielnej, suk-
ni ślubnej.

W liturgii biały kolor szat obo-
wiązuje w święta Chrystusa Pana,
z wyjątkiem okresu Męki Pań-
skiej, oraz w uroczystości Matki
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Bożej, Aniołów, wyznawców i dzie-
wic. Noszenie białej sutanny jest
przywilejem papieża następcy św.
Piotra.

Czarny

Czerń kojarzy się z bra-
kiem światła, ciemnością, a za-
tem z utrapieniem, pesymizmem,
nieszczęściem. Stąd popularne po-
wiedzenie: czarna rozpacz, czar-
ne myśli, czarna godzina, czarna
przyszłość. Czerń to barwa nocy,
żałoby, śmierci, grzechu i szatana.
Już w średniowieczu z czarnego
materiału sporządzono szaty dla
pokutników, żałobników i proszą-
cych władcę o łaskę.

Do Soboru Watykańskiego II
czarny kolor obowiązywał w li-
turgii przy wszystkich nabożeń-
stwach o charakterze pokutnym,
żałobnym, przebłagalnym, a także
w Wielki Piątek. Obecnie czerń
w liturgii Mszy św. żałobnej zastą-
pił kolor fioletowy.

Kolor czarny jest też znakiem
wyrzeczenia się świata. Stąd czar-
ne szaty zakonników, kapłanów.
Kolor brunatny, jako bliski czerni,
oznacza dodatkowo trud i pracę.

Błękitny (niebieski)

Błękit symbolizuje niebo ja-
ko mieszkanie Boga. Ponieważ
w starożytności sądzono, że fir-
mament czyli sklepienie nieba

jest czymś trwałym, błękit stał
się symbolem trwałości i wierno-
ści. W Starym Testamencie ozna-
czał dostojeństwo i władzę. Niebie-
ska wierzchnia szata arcykapłana
przypominała o jego przebywaniu
w bliskości Boga. Błękit zbliża
się do królewskiej purpury i do
bieli. Błękit jest kolorem Matki
Bożej. Od średniowiecza niemal
zawsze przedstawiana jest w błę-
kitnym płaszczu. Sama ukazywała
się w takiej barwie.

Zielony

Zieleń przypomina bujną przy-
rodę, rajski ogród, oczekiwanie na
przyszłe plony, dlatego symboli-
zuje nadzieję. Tęcza zbliżona do
szmaragdu symbolizuje nadzieję
na miłosierdzie Boga. Wyobraża
wszelkie nadzieje młodego życia,
zapowiada przyszłe owocowanie.
W średniowieczu zielone płaszcze
nosili lekarze i aptekarze, gdyż
leczyli ziołami. W liturgii zieleń
obecna jest w procesji z palmami
w Niedzielę Palmową. W wielu re-
gionach zielenią stroi się kościoły
i domyw dniu Zielonych Świąt i na
uroczystość procesyjną w święto
Bożego Ciała. Kolor zielony uży-
wany jest w liturgii w niedziele
zwykłe i dni powszednie poza świę-
tami. W liturgii oznacza trwanie
w nadziei zbawienia.

ks. E. Szymański
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PATRONI NASZYCH CZASÓW
bł. Pier Giorgio Frassati

Urodził się w Turynie w Wiel-
ką Sobotę 6 kwietnia 1901 roku.
Jego ojciec, Alfredo Frassati, był
właścicielem, wydawcą i redakto-
rem naczelnym znanego wówczas
dziennika turyńskiego „La Stam-
pa”, następnie senatorem Króle-
stwa Włoch, a od 1920 roku am-
basadorem Italii w Berlinie. Jako
przeciwnik faszyzmu, złożył dymisję
po dojściu Mussoliniego do władzy
w 1922 roku. Był człowiekiem nie-
wierzącym i liberałem. Matka –
Adelaide z domu Ametis – była
osobą wierzącą. Najlepszą przyja-
ciółką Pier Giorgia była jego młod-
sza o półtora roku siostra Luciana.
W styczniu 1925 roku poślubiła ona
polskiego dyplomatę Jana Gawroń-
skiego – ich dzieci do dziś zachowują
związki z Polską.

Wychowanie w domu Frassatich
było oparte na nakazach i zakazach,
które musiały być bezwzględnie
przestrzegane. Można powiedzieć,
że dzieci były kochane, ale nie ro-
zumiane. Dotyczyło to zwłaszcza
Pier Giorgia, który do końca życia
uważany był za dziecko „nieudane”,
nie spełniające pokładanych w nim
nadziei.

Od wczesnego dzieciństwa Dodo
– jak mówił na siebie mały Pier
Giorgio – wykazywał spontaniczną
wrażliwość na ludzką nędzę. Kie-
dyś, widząc ubogą kobietę z bosym
dzieckiem na ręku, błyskawicznie
zdjął własne pończochy i buciki,

i oddał je kobiecie. Zatrzymywał za-
uważonych z balkonu biedaków, aby
wręczyć im swoje dziecięce oszczęd-
ności. Wraz z siostrą rozpoczął edu-
kację w szkole publicznej, jednak
kiedy z powodu łaciny nie zdał do
następnej klasy, matka przeniosła
go do Instytutu Społecznego, pro-
wadzonego przez ojców jezuitów.
Chłopiec, za namową wychowawcy,
rozpoczął rzadką wówczas prakty-
kę codziennej Eucharystii. Musiał
przy tym pokonać opór matki, która
obawiała się, aby syn nie stał się bi-
gotem. Tymczasem Pier Giorgio stał
się człowiekiemmodlitwy. Modlił się
długo i wszędzie. Kochał różaniec,
który odmawiał codziennie.

Mając siedemnaście lat, wstą-
pił do Konferencji św. Wincentego
a Paulo, w której praca polegała
na systematycznej pomocy ubogim.
Co tydzień Pier Giorgio roznosił
paczki w najbiedniejszych dzielni-
cach Turynu. Z uśmiechem zanosił
do suteren i na poddasza nie tyl-
ko żywność i lekarstwa, ale także
miłość i serdeczną troskę o spra-
wy biednych. Pocieszał, współczuł,
stawał się powiernikiem nędzarzy,
którzy nawet nie wiedzieli, że ich
młody opiekun jest synem senatora.

W 1918 roku rozpoczął studia na
Politechnice Królewskiej w Turynie
na wydziale inżynierii górniczej.
Chciał jako inżynier nieść światło
i pociechę górnikom pracującym pod
ziemią. Podczas studiów wstąpił do
Włoskiej Partii Ludowej, ponieważ
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uważał, że również na płaszczyźnie
politycznej należy walczyć o prawa
dla pokrzywdzonych. Był odważ-
ny. Jako członek Uniwersyteckiej
Federacji Katolików Włoskich oraz
Włoskiej Młodzieży Katolickiej brał
udział w każdej manifestacji reli-
gijnej, choć oznaczało to narażanie
się na zniewagi, a nawet pobicie.
Nieraz trafiał do aresztu w wyniku
starć z policją.

W 1922 roku wstąpił do III
Zakonu św. Dominika, przyjmując
imię Hieronim.

Pier Giorgio był młodzieńcem
pełnym życia, zdrowym, silnym
i wysportowanym. Świetnie pływał,
jeździł konno, na rowerze i na nar-
tach. Jego wielką pasją były góry,
był znakomitym alpinistą i często
w niedziele wyruszał z przyjaciółmi
na alpejskie ściany i lodowce. Moż-
na go nazwać apostołem radości.
Wyznawał maksymę św. Francisz-
ka Salezego: „Święty smutny – to
smutny święty”. Nieraz mówił, że
katolik może cierpieć, ale nie wol-
no mu być smutnym. Sam zresztą
był człowiekiem pogodnym, żywioło-
wym, wręcz hałaśliwym, skłonnym
do żartów. W czasach szkolnych
za kawały był często wyrzucany
z lekcji. Potrafił ożywić każde towa-
rzystwo.

W latach studenckich założył
z niewielkim gronem przyjaciół klub
pod nazwą: Towarzystwo Ciemnych
Typów, którego celem był. . . apo-
stolat wiary i modlitwy. „Draby”
i „Drabinki”, jak żartobliwie prze-
zwali się członkowie Towarzystwa,
spotykali się na wspólnych wypra-
wach górskich, z których pisano
potem pełne humoru raporty dla

nieobecnych towarzyszy. Ich mot-
tem było: „Niewielu, ale dobrych
jak makaron (włoski)”. W atmos-
ferze górskich wycieczek zrodziła
się pierwsza i jedyna miłość Pier
Giorgia do dziewczyny. Zakochał się
w Laurze Hidalgo, sekretarce Ciem-
nych Typów. Po wewnętrznych zma-
ganiach zdecydował jednak ukryć
przed nią swoje uczucie, co wiąza-
ło się ze zwiększonym wysiłkiem
w doskonaleniu samego siebie.

Wrażliwy był także na kulturę.
Kochał malarstwo, w podróżach po
Europie zwiedzał muzea, chodził do
opery. Bardzo cenił Verdiego. Umiał
na pamięć urywki z „Boskiej ko-
medii” Dantego, zawsze nosił je ze
sobą, razem z przepisanym Hym-
nem o miłości św. Pawła.

Kiedy w 1925 roku Pier Giorgio
zbliżał się do końca studiów, jego
ojciec przez jednego z podwładnych
wyraził żądanie: po dyplomie Pier
Giorgio ma rozpocząć pracę w admi-
nistracji „La Stampa”. Oznaczało to
przekreślenie jego dotychczasowych
planów, jednak Pier Giorgio, ze łza-
mi w oczach, zgodził się. Nie chciał
uczynić niczego, co by mogło przy-
czynić się do zerwania spójności jego
rodziny. Małżeństwo rodziców, już
wcześniej nieszczęśliwe, teraz prze-
chodziło głęboki kryzys. Wszczęte
były kroki prowadzące do separacji.

Dnia 29 czerwca 1925 roku,
w okresie przygotowań do ostatnich
egzaminów inżynierskich, u Pier
Giorgia wystąpiły pierwsze objawy
dziecięcej choroby Heinego-Medina.
Miał wtedy 24 lata. Rozpoczął się
ostatni tydzień jego życia. Strasz-
na, nieubłagana choroba była dla
wszystkich tajemnicą, aż do dnia
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poprzedzającego agonię. Wszystko
jakby się sprzysięgło, aby jego odej-
ście dokonało się w tragicznej sa-
motności. Najbliżsi byli w tym czasie
zajęci chorobą i śmiercią jego babki.
On zaś milczał, nie chcąc przy-
sparzać zmartwień rodzinie w tym
czasie dojmującego niepokoju. Na
końcu swej drogi kroczył sam. „To
wprost nie do wiary, że brakuje
ciebie, kiedy jesteś najbardziej po-
trzebny” – zwróciła się do niego
z wyrzutem matka. Nie wiedziała,
że w nocy z największym trudem,
upadając kilka razy, dowlókł się do
pokoju babki, aby pomodlić się przy
jej trumnie. Nawet nazajutrz, kie-
dy był już częściowo sparaliżowany,
nikt nie domyślał się powagi sytu-
acji. Był to piątek, dzień jego syste-
matycznych odwiedzin u biednych.
Pamiętał o nich. Ręką częściowo
już sparaliżowaną, z wielkim wy-
siłkiem, by pisać czytelnie, skreślił
prośbę do kolegi: „To są zastrzyki
dla Sappy i pokwitowania z lombar-
du dla C., odnów je na mój rachu-
nek”. W sobotę 4 lipca Pier Giorgio
zakończył życie. Wyruszył w drogę
„do naszej prawdziwej ojczyzny, by
śpiewać na chwałę Boga”.

Zachwyca promienna radość te-
go młodego Włocha. Jego pewność,
że życie i cierpienie tu, na ziemi,
mają sens, jeśli tylko zobaczymy,
że czeka nas o wiele lepsze życie
w niebie. Do niego tęsknił i jemu
podporządkował swoje ziemskie ży-
cie. W jednym z listów do siostry
pisał: „Pytasz, czy jestem wesół?
A jakże mógłbym nim nie być, póki
wiara daje mi siły? Zawsze wesół.
Smutek powinien być wymazany

z dusz katolików. Cierpienie nie jest
smutkiem, który jest najgorszą ze
wszystkich chorób. Ta choroba wy-
nika zawsze z niewiary. Cel jednak,
dla którego jesteśmy stworzeni, sam
wskazuje nam drogę usłaną wpraw-
dzie cierniami, lecz nie smutną
bynajmniej. Jest ona wesoła, nawet
w cierpieniu”. Jego radość płynę-
ła z wiary. Ta ufna postawa może
być wzorem do naśladowania. Nie
musimy wyrzekać się wszystkiego,
aby dojść do świętości, nie musimy
nie wiadomo ile zmieniać w sobie.
Wystarczy, jak Pier Giorgio, otwo-
rzyć się na Pana Boga, oddać Mu
życie i żyć – po prostu żyć, nie
udając, że jesteśmy lepsi czy gorsi
od innych ludzi. Właśnie tacy, jacy
jesteśmy, mamy służyć Bogu. Wal-
czyć z wadami, które miał przecież
także Frassati, ale cierpliwie. Nie
próbować zmieniać się na siłę, ale
ufać Panu i nieustannie liczyć na
Jego pomoc.

Został beatyfikowany 1990 ro-
ku. Jan Paweł II powiedział wtedy:
„Pier Giorgio daje nam przykład, że
szczęśliwe jest życie w duchu Chry-
stusa, w duchu Błogosławieństw, i że
tylko ten, kto staje się «człowiekiem
Błogosławieństw», umie darzyć bra-
ci miłością i pokojem. Powtarza
nam, że naprawdę warto poświęcić
wszystko w służbie Bogu. Zaświad-
cza, że świętość jest dostępna dla
wszystkich”.

Bł. Pier Giorgio Frassati będzie
głównym patronem Spotkania Mło-
dych w Toronto w lipcu 2002 roku.

Agnieszka Tarnowska
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NIEZWYKLI LUDZIE – MARTA ROBIN

Marta Robin (1902 –1981).

Długie życie Marty Robin było
tajemnicą, zjawiskiem niewytłuma-
czalnym ludzkimi sposobami. Dok-
tor medycyny Paul-Louis Couchoud,
uważający się za racjonalistę i czło-
wieka trzeźwo myślącego, po spo-
tkaniu z nią powiedział: „Marta jest
z pewnością najbardziej niezwykłą
osobą na tej planecie”. Otrzymała
stygmaty i co tydzień przeżywała
w swoim ciele Mękę Chrystusa. Była
całkowicie pozbawiona możliwości
snu. Nie mogła przyjmować żad-
nych pokarmów ani napojów poza
udzielaną jej raz w tygodniu Komu-
nią świętą. Sparaliżowana i unie-
ruchomiona w łóżku, żyła całkowi-
cie świadoma swojego stanu. Mimo

ogromnego cierpienia, z każdym,
kto do niej przychodził, rozmawia-
ła szczerze i serdecznie o sprawach
najważniejszych, nie brakowało jej
dobrego humoru ani cierpliwości.
Przypuszcza się, że pokoik Marty
w Châteauneuf odwiedziło za jej
życia ponad sto tysięcy ludzi.

Bóg sam wystarczy

Te słowa wypowiedziała kilka
wieków temu św. Teresa z Avi-
li. Marta Robin przyszła na świat
u progu stulecia, które usiłowało tej
prawdzie z całą mocą zaprzeczyć.
Urodziła się 13 marca 1902 roku ja-
ko piąte dziecko w wiejskiej rodzinie
Michała Józefa i Amelii Celestyny
Chosson. W 1918 roku zapadła na
dziwną chorobę, która przebiegała
z okresami nasileń i poprawy, lecz
nikt nie potrafił ustalić przyczyny
zasłabnięć dziewczynki.

W maju 1921 roku Marta miała
pierwsze w swoim życiu widzenie
Matki Bożej, a w cztery lata później
napisała „Akt zawierzenia i ofiaro-
wania się Miłości i Woli Boga”.

Marta nigdy nie chciała mówić
o swoim spotkaniu z Maryją w 1921
roku. Wydaje się jednak prawdopo-
dobne, że właśnie wtedy otrzymała
światło wiary, które nie zgasło przez
całe jej życie. Kiedyś powiedziała
o sobie: „Jestem tylko maleńką lam-
pą. . .”. Wiedziała, że łaski, które
otrzymała, nie są dla niej, lecz dla
świata.
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A świat w tym czasie zupełnie
oszalał. Ledwie wyleczył rany jednej
krwawej wojny, gdy na horyzoncie
pojawiła się następna. W Rosji so-
wieckiej ogłoszono „śmierć Boga”
i przystąpiono do budowy „raju na
ziemi” kosztem śmierci milionów
niewinnych ludzi. Marta nazwała po
imieniu największe plagi XX wieku:
komunizm, laicyzacja i masoneria.
W czasie kiedy świat upajał się swo-
ją własną siłą, gdy ludzie prześci-
gali się w zdobyczach materialnych,
w małym pokoiku w Chateauneuf
leżała kobieta po ludzku pozbawio-
na wszystkiego, a jednak bogata we
wszystko. „Cóż bowiem za korzyść
odniesie człowiek, choćby i cały świat
zyskał, a na swej duszy szkodę po-
niósł?” (Mt 16,26).

Życie ludzkie jest Kalwarią

W niedługim czasie od napisa-
nia „Aktu zawierzenia” stan zdro-
wia Marty gwałtownie się pogorszył,
choroba zaczęła powodować postę-
pujący paraliż całego ciała. Marta
została przykuta do łóżka na ponad
pół wieku. „Cierpienie – mówiła –
gorszy i oburza tych, którzy skupiają
się na sobie i zamykają się w so-
bie, a uświęca tych, którzy usiłują
patrzeć na Jezusa, wierzyć Jezuso-
wi, kochać Jezusa, nieść swój krzyż
z Krzyżem Jezusa i iść za Nim z po-
korą i miłością. Takie jest szaleństwo
Krzyża”.

Na początku października 1930
roku Marta otrzymała stygmaty
Ukrzyżowanego. Co tydzień, przez
ponad 50 lat, przeżywała Mękę Pań-
ską, podczas której świadkowie mo-
gli dostrzec krwawe łzy płynące z jej

oczu. Przestała jeść, pić i spać, a mi-
mo to zachowała pełną świadomość
otaczającej ją rzeczywistości. Dykto-
wała swoim „sekretarkom” i kierow-
nikowi duchowemu ojcu Finetowi
wszystko to, co chciała przekazać
ludziom. Ci zaś przybywali do Marty
nawet z odległych stron. Zapewne
wielu przyciągała ciekawość nad-
przyrodzonych zjawisk, jakie działy
się w Châteauneuf. Każdy jednak,
nawet jeśli wchodził do pokoiku Mar-
ty z powątpiewaniem i dystansem,
wychodził stamtąd w jakiś sposób
odmieniony. Marta Robin miała bo-
wiem łaskę czytania w sercach i za-
wsze jej słowa trafiały w samo sedno
ludzkich problemów. Była przy tym
łagodna i mocna, jak o niej napisał
Raymond Peyret. Pewien kapłan po
spotkaniu z Martą powiedział, że
był uderzony ogromną wrażliwością
tej nienasyconej duszy i pełną ra-
dości bystrością jej umysłu, i dodał:
„Ileśmy się razem uśmiali!”.

Może się wydawać paradoksem
stwierdzenie, że im więcej było w ży-
ciu Marty Robin cierpienia włą-
czonego w krzyżową ofiarę Jezusa,
tym więcej było też w niej radości
i pokoju. To właśnie te łaski przy-
ciągały do niej z roku na rok coraz
większą liczbę ludzi. W 1930 roku
Marta zwierzyła się: „Sądzę, że nikt
nie wie naprawdę, czym jest pokój,
czym radość, dopóki nie dotknął dna
cierpienia. Nikt nie wie, jakie moż-
liwości, jaką nadprzyrodzoną radość
przynosi odpoczynek w woli Boga,
nawet tej, która przybiła nas do
krzyża.
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Ogniska Miłości
i Nowa Pięćdziesiątnica

Za przyczyną Marty Robin zaczę-
ły powstawać wspólnoty wiary na-
zwane Ogniskami Miłości, najpierw
we Francji, potem w innych kra-
jach, gromadząc wokół siebie ludzi
pragnących „w nieustannym wysił-
ku miłości braterskiej tworzyć Bożą
rodzinę na ziemi”.

Obecnie jest już na świecie bli-
sko sto Ognisk Miłości. Rozsiane po
wszystkich kontynentach, doświad-
czają tego, co Jezus zapowiedział
przezMartę: „Wyleję na to Dzieło i na
wszystkich jego członków strumienie
Światła i Łask! Dokonam w nim
zadziwiających cudów!. . . Będzie ono
ostoją, wyraźnym znakiem mojej wo-
li i przejmującym wołaniem mego
Serca, skierowanym do niezliczonej
rzeszy grzeszników, których przycią-
gnę razem z moją Matką. Przybędą
oni tutaj ze wszystkich stron świa-
ta, by szukać światła i uzdrowienia
w moim Boskim przebaczeniu”.

Z inspiracji Ognisk Miłości naro-
dziły się także inne wspólnoty znane
i cenione dziś w Kościele powszech-
nym: Arka, Focolari, Wspólnota Bło-
gosławieństw i wiele im podobnych.
Są one widzialnym znakiem tego,
co Marta nazwała w 1936 roku No-
wą Pięćdziesiątnicą Miłości – wyla-
niem Ducha Świętego na umęczony
prześladowaniami i wewnętrznymi
kryzysami Kościół.

Martę przez całe życie spalało we-
wnętrzne pragnienie ratowania ludzi
od tragedii odrzucenia Boga. Jej wi-
doczne cierpienie i ofiary były jakby
wołaniem samego Chrystusa o opa-
miętanie. Kiedyś powiedziała: „Móc

dotrzeć do wszystkich i pomóc tym,
którzy wątpią, którzy nie chcą już lub
nie potrafią już kochać, tym, którzy
zabłądzili – a jest ich niestety zbyt
wielu – i którzy wyobrażają sobie,
że religia dławi i gnębi nasze biedne
ludzkie serca.

Klucz do skarbów Boga

Przez całe życie Marta odczu-
wała opiekę i bliskość Matki Bożej.
To Ona pomagała jej znosić cierpie-
nia, pouczała ją o sprawach Bożych.
Marta wiedziała, jak wiele Maryi za-
wdzięcza, więc zawsze ufnie zwracała
się do Niej w modlitwie i wiele o Niej
mówiła: „Aby pocieszyć i obetrzeć łzy
małych dzieci, trzeba być Matką. Aby
rozdawać łaski i dary Nieba, trzeba
być Królową. Aby dawać i pomagać
wszystkim, trzeba mieć w ręku klucz
do skarbów Boga. Tak właśnie czyni
Najświętsza Dziewica”.

Marta Robin zmarła 6 lutego
1981 roku. Przez całe życie nigdy nie
opuściła swojego rodzinnego domu,
a światło, które Bóg zapalił w jej
sercu, obiegło wszystkie kontynenty.
Jeden z francuskich dziennikarzy, pi-
sząc biografię Marty, nazwał jej życie
nieruchomą podróżą. Marta Robin
była znakiem dynamizmu wiary, któ-
ry zdolny jest zburzyć ludzkie ste-
reotypy i ograniczenia. Chciała być
tylko małą lampą, a Jezus wzniecił
w niej pożar miłości. Czy sam nie
zapowiedział go słowami: „Przysze-
dłem rzucić ogień na ziemię i jakże
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”
(Łk 12,49).

Lilla Danilecka
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GIMNAZJALIŚCI W PARYŻU

Celem naszej wyprawy był Paryż
– od dziesięcioleci uznawany za ar-
tystyczną i intelektualną stolicę Eu-
ropy. W czasie 6-dniowego wyjazdu
uczniowie poznawali zabytki Paryża
– Luwr, Wersal, katedrę Notre-Dame,
Montmarte z wąskimi uliczkami, na
których królują malarze, wieżę Eiffla,
kaplicę Sainte Chapelle, Łuk Trium-
falny, Pałac Inwalidów z grobem Na-
poleona, Sorbonę.

Chłonęliśmy niepowtarzalną at-
mosferę miasta, oglądaliśmy kolejne
zabytki, upojeni bogactwem Luw-
ru i Wersalu spacerowaliśmy pośród
dzieł malarstwa i rzeźby wypełniają-
cych muzealne sale. Największe wra-
żenie na zwiedzających zrobiły dwie
rzeźby: Nike z Samotraki i Wenus
z Milo oraz najdroższy obraz świata –
Mona Lisa Leonarda da Vinci. Wdy-
chaliśmy muzealny zapach i rozglą-
daliśmy się po salach wypełnionych
nieskończoną ilością arcydzieł.

Przygoda w Luwrze
W trakcie spaceru po Luwrze

spotkała nas niezbyt miła przygoda,
która z perspektywy czasu wydaje
się śmieszna. Jeden z opiekunów na-
szej wycieczki pan Mariusz Paradecki
oprowadzając uczniów po salach mu-
zealnych przy okazji przeprowadzał
krótkie lekcje historii. Bo przecież
trzeba wykorzystać każdą chwilę, by
uczeń zapamiętał! Pan Paradecki zo-
stał zatrzymany przez strażnika za
brak uprawnień do oprowadzania wy-
cieczki. Na szczęście licealistka Mag-
da Pękał mówiła biegle po francusku
i wyjaśniła całą sytuację na korzyść
zatrzymanego. Pan Paradecki za karę

musiał opuścić Luwr, bo w przeciw-
nym razie groziła mu bardzo wysoka
kara pieniężna. A uczniowie rozpro-
szyli się w mniejsze grupy i pod
opieką innych dorosłych dalej zwie-
dzali muzeum.

Kaplica Sainte Chapelle
Na uwagę zasługuje też niezwy-

kła, monumentalna budowla – kapli-
ca Sainte Chapelle, gdzie umieszczo-
ne zostały relikwie Męki Pańskiej.
Zwiedzając kaplicę dolną i górną
można podziwiać przepiękne witraże,
które ukazują historię ludu żydow-
skiego od Stworzenia aż do dotarcia
do Ziemi Obiecanej.

Ekscytująca wieża Eiffla
Każdy człowiek kojarzy wieżę Eif-

fla z Paryżem, jest ona symbolem te-
go miasta. W czwartek, jak co dzień,
wszyscy wstali zmęczeni i zaspani.
Lecz na samą myśl, że dzisiaj mamy
wjeżdżać na wieżę Eiffla, zmęczenie
przeszło i nadeszło wielkie podnie-
cenie, które rosło w miarę zbliżania
się do celu. Gdy staliśmy pod samą
wieżą, zniecierpliwienie stało się tak
uciążliwe, że wszyscy zaczęli przestę-
pować z nogi na nogę, aż wreszcie
nadjechała winda. Sam wjazd był
bardzo ekscytujący, ale dopiero gdy
stanęliśmy na samym szczycie wieży,
każdy z nas dostrzegł swoją lekkość
i poczuł się panem całego świata.
Widok był godny uwagi. Paryż zda-
wał się składać z milionów domków
złożonych z klocków lego, pomiędzy
którymi przeciskają się samochodzi-
ki – zabawki. Tak wspomina swój
wjazd na wieżę uczennica klasy III b
Natalia Kamińska.
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Euro Disneyland
– raj dla dużych i małych
Ostatnią atrakcją naszej wyprawy

był pobyt w Disneylandzie, oddalo-
nym od Paryża o 32 km. Jest to
wielka kraina baśni i zabawy, raj dla
dużych i małych. Królestwo Myszki
Mickey przyciąga turystów oferując
lot rakietą w kosmos, jazdę kolejką
wąskotorową, pobyt w kinie trójwy-
miarowym z efektami specjalnymi,
czy też paradę bohaterów filmów
Disneya.

Powrót do domu
W czasie powrotu z Paryża do Pol-

ski zatrzymaliśmy się jeszcze w Re-
ims, żeby choć rzucić okiem na jedną
z najpiękniejszych katedr gotyckich
na świecie. Od pana Paradeckiego
dowiedzieliśmy się, że właśnie tam
koronowano królów Francji. Po krót-
kiej sesji zdjęciowej i pogłaskaniu

murów królewskiej katedry ruszyli-
śmy w dalszą drogę.

Zmęczeni, szczęśliwi i pełni wra-
żeń wróciliśmy do domu. Wielu z nas
śni się jeszcze spacer w towarzystwie
Mony Lisy po komnatach Luwru, czy
też niesamowity lot rakietą w ko-
smos, w trakcie którego można było
przeżyć prawdziwe chwile grozy.

Byłam organizatorką wycieczki
z Trąbek Wielkich do Francji. Chcia-
łam, by uczestnicy wyjazdu zobaczyli
jedno z największych miast świa-
ta z całym jego bogactwem sztu-
ki i poczuli „tajemniczy fluid, jakiś
magnetyzm duchowy, który krąży
w murach, ulicy, tłumie i powietrzu
Paryża”. Mam nadzieję, że uczniowie
odkryli piękno tego miasta i zechcą
jeszcze tam powrócić.

Barbara Paradecka

Uczestnicy wycieczki pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu.
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FESTYNY, FESTYNY. . .

I Wielki Festyn Parafialny
w Sobowidzu „Wakacje 2002”

Dzień 30 czerwca 2002 r. na dłu-
go pozostanie w pamięci mieszkań-
ców Parafii pw. Przemienia Pańskie-
go w Sobowidzu, jak również wielu
członków społeczności gminy Trąbki
Wielkie, którzy tego dnia przybyli
na Sobowidzki stadion, gdzie zgod-
nie z informacją zawartą na wie-
lu barwnych, profesjonalnie wykona-
nych, plakatach miał odbyć się Wielki
Festyn Parafialny – Wakacje 2002.

Pomysłodawcą imprezy był pro-
boszcz parafii ks. Marian Krzywda,
który skupił wokół siebie grupę lu-
dzi pełnych zapału, ciekawych pomy-
słów, z dozą zmysłu organizacyjnego,
a przede wszystkim otwartych na
potrzeby swojego środowiska. Należa-
ło „tylko” pozyskać darczyńców, bez
pomocy których nie można było na-
wet marzyć, aby główną nagrodą był
multimedialny komputer, a festyn
zakończył się bajecznym pokazem
sztucznych ogni, poprzedzonym po-
nadpokoleniowym koncertem „Skal-
dów” w pełnym składzie. Potrzebni
byli również ludzie pomagający w or-
ganizacji całego szeregu atrakcji fe-
stynowych. Taki bowiem w ogólnym
zarysie był program festynu, który
już w założeniu był „Wielki” i miał
przyczynić się do możliwości zorga-
nizowania akcji wakacyjnej dla dzieci
i młodzieży z tej parafii.

Po bardzo intensywnych dwuty-
godniowych przygotowaniach nic bar-
dziej nie niepokoiło organizatorów
niż brak dobrej pogody. W przeddzień
festynu z zaciągniętego chmurami
nieba lały się strumienie deszczu.

Nie wróżyło to dobrze tak pracowicie
przygotowanej imprezie plenerowej
dla dużej, bo ponad dwutysięcznej
parafii. Pozostała jedynie nadzieja,
że. . . nad festynem zaświeci jed-
nak słońce. I zaświeciło! Dosłownie
i w przenośni. Ci, których nie wy-
straszył wiatr przeganiający po niebie
chmury i przewracający reklamę pi-
wa, stali się uczestnikami ogólnego
święta wielkiej radości. Mogli też
przekonać się, że dobrze zorganizo-
wany festyn to nie grochówka, budka
z piwem i stragan z używaną odzieżą
oraz tandetnymi zabawkami.

Festyn w pełnym znaczeniu tego
słowa to dobrze przygotowane zaple-
cze gastronomiczne z pysznymi domo-
wymi wypiekami – ukłony w stronę
pań z Żywego Różańca – to wspania-
łe gofry ze świeżymi truskawkami,
oczywiście z prawdziwego wojskowe-
go kotła grochówka z wkładką, a także
nie stanowiące głównego dania piwo.
Dobry festyn to także atrakcje dla
dzieci, których na takich imprezach
nigdy nie brakuje. Dla nichwłaśnie za-
pewniono tradycyjną, niezmienną od
wielu lat cukrową watę, nowe modne
malowanie buzi, jazda na kucyku, na
koniach, a także niemal hit festynu
– imponujących rozmiarów gumowa
zjeżdżalnia, której patronował Nep-
tun. Wiele uciechy sprawiła widzom
rodzina p. Hennigów, która w nagrodę
za zwycięstwo w konkursie na naj-
dłuższą rodzinę otrzymała możliwość
zjazdu z owej fantastycznej zjeżdżal-
ni. Konkursy rodzinne, konkursy dla
dzieci przeplatane występami scho-
lii i członków KSM-u, dobra konfe-
ransjerka, niezła muzyka wspaniale
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wypełniała czas wszystkim uczestni-
kom. Zapomniano nawet o balonie,
który również był na festynie przewi-
dziany, ale niestety zbyt silny wiatr
uniemożliwił jego przylot i bezpieczną
eksploatację. Główna atrakcja czekała
jednak swojej godziny. Tuż przed go-
rąco oczekiwanym występem Skaldów
atmosfera na stadionie znacznie się
podniosła. Losowano bowiem multi-
medialny komputer i ciekawe nagrody
pocieszenia: książki, bilety wstępne
do kina i teatru. . ., licytowano rowe-
ry, obrazy, ogrodową ławeczkę, drew-
niany mostek, krzewy. . . Apogeum
radości nastąpiło podczas niesamowi-
tego koncertu Skaldów. Wykonywane
utwory okazały się ponadczasowe.
W rytmach muzyki lat 60, 70, 80-tych
bawili się nie tylko młodzi z tam-
tych dni, ale i współczesne nastolatki.
Działo się tak zapewne za sprawą
klimatu koncertu pod gwiazdami, ale
pewnie również dlatego, że takie sło-
wa jak: „Wszystko mi mówi, że mnie
ktoś pokochał”, czy „Nie widzę ciebie
w mych marzeniach” były czytelne
tak samo dziś jak i 40 lat temu. Po
gorących oklaskach dla Skaldów, któ-
rych koncert poprzedził krótki występ
Fan-Klubu Skaldów z Pszczółek, oczy
wszystkich uczestników skierowały
się ku niebu, z którego zaczęły pły-
nąć kaskady kolorowych sztucznych
ogni. Rozpryskujące się w górze ra-
kiety tworzyły niepowtarzalną feerię
barw i fantastyczną grę kształtów.
Tak zaczął się pokaz sztucznych ogni,
których porywające piękno ekspono-
wała wspaniale dobranamuzyka. Była
królewska uczta dla oczu, która każ-
demu widzowi dostarczyła osobistych
przeżyć. Podobno ktoś nawet słyszał
płynący z rozbłyskanych przestworzy
śmiech Małego Księcia.

Dopełnił się czas festynu. Z nieba
zaczął mżyć deszcz, który stopniowo

przybierał na sile, jakby chciał przy-
pomnieć, że cały czas wisiał w powie-
trzu. Festyn należy uznać za udany,
samo zaś przedsięwzięcie za szla-
chetne. Przyniosło bowiem korzyść
niewymierną, jaką jest integracja lu-
dzi. Uruchomiło pokłady aktywności
i chęć działania dla drugiego czło-
wieka. Do zobaczenia za rok na II
Wielkim Festynie Parafialnym w So-
bowidzu

Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego, że
festyn mógł się odbyć jak również
uczestnikom za wspaniały klimat
i kulturę zabawy Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania.

Barbara Harbul

Powitanie lata piknikiem
w Czerniewie

W organizację imprezy, która od-
była się 23 czerwca, włączyli się wszy-
scy pracownicy szkoły wraz z miesz-
kańcami Czerniewa. Przygotowania
trwały kilka tygodni – szczegółowo
opracowano program festynu oraz
poszukiwano sponsorów, dzięki któ-
rym można było ufundować nagrody
w poszczególnych konkurencjach.

Lato powitaliśmy przedstawie-
niem szkolnego kabaretu „Szpila”.
Następnie można było zapoznać się
z dorobkiem szkoły oraz zakupić prace
plastyczne wykonane przez uczniów
pod czujnym okiem pani M. Duszyń-
skiej.

Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ła się loteria fantowa. Żaden los nie
był pusty.

Każdy też mógł się posilić pyszny-
mi goframi, chlebem ze smalczykiem
i pysznym bigosem. A kto dbał o swo-
ją kondycję i linię – wziął udział
w zawodach sportowych i potyczkach
rodzinnych.
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Na festynie w Sobowidzu wszyscy doskonale się bawili.

Występ szkolnego kabaretu „Szpila” na pikniku w Czerniewie.
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Piknik w Czerniewie, rodzina Kowalczyków doskonale radziła sobie z wielką
skakanką.

Po wyczerpujących wyczynach
sportowych odpoczywano przy wy-
stępie dużego i małego zespołu „TO
I OWO” oraz wysłuchano pięknych
piosenek o Czerniewie. Najbardziej
wszystkim podobał się hymn Czer-
niewa w wykonaniu pani L. Szyszko.
W godzinach wieczornych odbyła się
zabawa taneczna przy muzyce zespołu
J&J z Rębielcza.

Piknik w Czerniewie udał się dzię-
ki pracy i hojności wielu ludzi. Wszyst-
kim gorąco dziękujemy.

Mariola Jankowska

Festyn „sobótkowy”
w Kleszczewie

Festyny odbywające się w każdej
wsi w gminie Trąbki Wielkie są już
tradycją. Impreza taka miała miejsce
w Kleszczewie w sobotę 22 czerwca.

Zabawa na świeżym powietrzu,
całymi rodzinami, sprzyja integracji
wsi jak i rodzin, które rzadko mają
czas by razem spędzić cały dzień.
Konkurencje, w których zmagali się

Kleszczewianie, dawały trochę przy-
jemnego zmęczenia i bardzo dużo
zabawy i śmiechu. Odbył się rodzinny
tor przeszkód, który wygrała rodzi-
na Kujawskich. W rzucie podkową
długimi rękoma i rzutem wykazał
się R. Janiszewski. Celnym okiem
i pewną ręką wykazał się S. Jaroń
i L. Wójtowicz wygrywając w zbijaniu
kręgli. Był też bieg na 2 km, ciąganie
liny przez panie i panów. Wyjątkową
krzepą wykazali się: panie H. Nowak,
J. Nowak, M. Gliniecka, panowie:
R. Nowak, J. Selka, Z. Szostek.

Mieszkańcy Kleszczewa wykaza-
li się talentami muzycznymi, w tej
dyscyplinie najlepszy był M. Nowak.

Dzień wcześniej w świetlicy wiej-
skiej walczono o mistrzostwo w sza-
chach. Tu najlepszy był R. Zielke, oraz
warcabach stupolowych – zwyciężyli
A. Zielke i S. Zielke.

Wieczorem dorośli mogli pobawić
się przy muzyce zespołu z Pruszcza
Gd. Zabawa trwała do białego rana,
a w przyszłym roku będziemy bawić
się dwie noce.

Magdalena Gliniecka
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KRONIKA
nie tylko parafialna

23 czerwca na stadionie GOK-
SiR w Trąbkach Wielkich odbyły
się zawody Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu naszej gmi-
ny. Do rywalizacji przystąpiły 4
jednostki. Po rozegraniu sztafet
7 × 50 m z przeszkodami oraz
ćwiczeniach bojowych, jednostki
zajęły następujące lokaty:

1. OSP Ełganowo
2. OSP Rościszewo
3. OSP Sobowidz
4. OSP Trąbki Wielkie

***
29 czerwca w naszym koście-

le sakrament małżeństwa zawarli
Elżbieta Miecznikowska z Trąbek
Wielkich z Sebastianem Jasiakiem
z Pruszcza Gdańskiego.

***
30 czerwca na stadionie GOK-

SiR w Trąbkach Wielkich odbyły
się XVII Mistrzostwa Gminy Trąb-
ki Wielkie Seniorów w Lekkiej
Atletyce. Rozegrano 5 konkurencji
w kategoriach kobiet i mężczyzn.
Wśród pań zwycięstwa w poszcze-
gólnych konkurencjach odniosły:
� 100 m – Małgorzata Kujawska
z Kleszczewa,
� 800 m – Monika Orlikowska
z Ełganowa,
� skok w dal – Małgorzata Kujaw-
ska z Kleszczewa,
� pchnięcie kulą – Grażyna Sroka
z Ełganowa.

W konkurencjach mężczyzn zwy-
ciężyli:
� 100 m – Jan Trofimowicz z Eł-
ganowa,
� 800m –Kamil Zarzycki z Trąbek
Wielkich,
� 1500 m – Przemysław Knitter
z Ełganowa,
� skok w dal – PrzemysławKnitter
z Ełganowa,
� pchnięcie kulą – Wiesław Kempa
z Trąbek Wielkich.

W punktacji zespołowej zwycię-
żyło Ełganowo przed Sobowidzem,
Kleszczewem, Trąbkami Wielkimi,
Czerniewem, Gołębiewkiem i Go-
łębiewem Wielkim.

***
7 lipca w naszym kościele

chrzest św. otrzymali:
� Agnieszka Magdalena Budnik
z Trąbek Wielkich, córka Mag-
daleny i Piotra,
� Łukasz Leszek Kowalewski z Eł-
ganowa, syn Elżbiety i Leszka,
� Magdalena Anna Tkaczyk z Trą-
bek Wielkich, córka Katarzyny
i Grzegorza,
� Michał Przemysław Kempik
z Czerniewa, syn Agaty i Ar-
kadiusza,
� Wiktoria Mazura z Kleszczewa,
córka Agnieszki i Tomasza.

***
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W dniu chrztu św. – od lewej: Agnieszka Magdalena Budnik, Łukasz Leszek
Kowalewski i Wiktoria Mazura ze swoimi rodzicami.

W dniu chrztu św. – od lewej: Magdalena Anna Tkaczyk z rodzicami i chrzestnymi
oraz Michał Przemysław Kempik z rodzicami.
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Młoda para Elżbieta i Sebastian Jasiakowie.

Jubilaci Ilza i Jan Kielasowie z Kleszczewa podczas Mszy św. w 50-lecie ślubu.
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Dużym zainteresowaniem publiczności podczas turnieju sołectw cieszyły się
zmagania siłaczy.

Trwa budowa trąbkowskiego gimnazjum – stan prac w dniu 19 lipca 2002 r.
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13 lipca 50. rocznicę sakra-
mentu małżeństwa obchodzili Ilza
i Jan Kielasowie z Kleszczewa.
Z tej okazji, z intencji dzieci Ju-
bilatów, w naszym kościele odpra-
wiona została Msza Św. dziękczyn-
na, w której uczestniczyli szacowni
Jubilaci i liczne grono gości.

***
14 lipca na stadionie GOKSiR

w Trąbkach Wielkich odbył się
IX Turniej Sołectw Gminy Trąbki
Wielkie o Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy.

Rozegrano 10 konkurencji in-
dywidualnych i zespołowych za-
liczanych do punktacji Turnieju:
przeciąganie liny dla zespołów mę-
skich, rodzinny tor przeszkód, ro-
dzinny slalom z piłkami, konkurs
dla małżeństw (rzut wałkiem i opo-
ną na odległość), rzut podkową do
celu dla sołtysów, siłowanie na rę-
kę, konkurs dla radnych (strzały
piłką na bramkę), slalom piłkarski
na czas, slalom na hulajnodze dla

dzieci oraz sumo wiejskie dla męż-
czyzn. W turnieju uczestniczyło
15 sołectw. Po zaciętej rywaliza-
cji zwycięstwo odniosło sołectwo
Trąbki Wielkie, wyprzedzając So-
bowidz i Gołębiewko. Kolejnemiej-
sca zajęły sołectwa: Domachowo,
Zła Wieś, Kleszczewo, Ełganowo,
Warcz, Klępiny, Błotnia, Czernie-
wo, Kłodawa, Zaskoczyn, Rości-
szewo i Mierzeszyn.

W trakcie turnieju odbyły się
także Mistrzostwa Gminy w pod-
noszeniu ciężarka 17,5 kg. W tej
konkurencji najlepszy okazał się
Leszek Gawryjołek z Kleszczewa,
który wyprzedził Krzysztofa Roga-
la z Trąbek Wielkich, Rafała Ko-
libskiego z Kleszczewa, Wojciecha
Dajdę z Trąbek Wielkich, Mar-
ka Glinę ze Złej Wsi, Wiesława
Klema z Sobowidza, Sławomira
Stosio z Domachowa, Krystiana
Kielasa z Kleszczewa i Romana
Fałka z Gołębiewka.

Oprac. S.D.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z czerwca to BOŻE CIAŁO.
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 25 sierpnia).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Trwa 40 dni. 2. Tańcowała z nitką. 3. Trójkąt. 4. Kupisz w aptece.
5. Oddala od Pana Boga. 6. Stolica Włoch. 7. Judasz. 8. Człowiek
śniegu. 9. Rozmowa z Bogiem. 10. Rok na kartkach. 11. Fotograficzny.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2002

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
bł. Teresy Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej

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

3. Pierwsza sobota miesiąca
(III fatimska), ku czci Matki
Bożej, z róży św. Wojciecha –
p. Chmielewskiego

4. Za śp. Franciszkę i Jana Selków,
godz. 800

Za śp. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 930 (Czerniewo)
Za ofiarodawców na budujący
się kościół Miłosierdzia Bożego
w Czerniewie, godz. 1100

Za śp. Elżbietę Laga, godz. 1800

5. Za zmarłych z rodzin Piszczuków
i Ziemannów

6. Za zmarłych z rodzin Bielskich,
Tiborskich, Czerwińskich,
Bukowskich i śp. Ryszarda
Pikulę

7. Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów

8. Za zmarłych z rodzin Plak
i Cymermann

9. Za śp. Sylwestra Reimus
10. Za śp. Władysława Mućkę

(3. rocznica śmierci)
11. Za śp. Władysława Myszk

i zmarłych z rodziny Zielke,
godz. 800

Za śp. Piotra Cieszyńskiego,
godz. 930 (Czerniewo)

Za śp. Romana Jaszczyka
(20. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodziny Drąg, godz. 1100

W pewnej intencji, godz. 1800

12. Za śp. Waleskę i Aleksandra
Bławatów

13. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w dalszym życiu
dla Mateusza Baumgarta w 20
rocznicę urodzin (z intencji
babci)

14. Za śp. Irenę Zalewską i śp. Emmę
Kinder

15. Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Strukiel,
godz. 800

W intencji parafian, godz. 1100

Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Moniki
i Dariusza Kosińskich, godz. 1800

16. Za śp. Gertrudę Dufke
17. Za śp. Anitę Heyer oraz

śp. Michała, Franciszka, Martę
Konkel

18. O błogosławieństwo Boże dla
Zdzisławy i Zygmunta Preussów,
godz. 800

Za śp. Brunona Sengera
(13. rocznica śmierci), godz. 930

(Czerniewo)
Za zmarłych z rodzin Leszków
i Myśliwiec, godz. 1100

Za śp. Gertrudę Dufke,
godz. 1800

19. Za śp. Waleskę, Adama
i Aleksandra Bławatów

20. W pewnej intencji
21. Za śp. Paulinę i Anastazego

Chillów
22. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
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23. Za śp. Alojzego Ptacha
(7. rocznica śmierci)

24. Za śp. Jana Nadolskiego
i śp. Feliksa Warczyńskiego

25. W pewnej intencji, godz. 800

Za śp. Annę Formelę, godz. 930

Dziękczynna w 43. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Henryki i Zygmunta Platów,
godz. 1100

Za śp. Tomasza Sławińskiego,
godz. 1800

26. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

27. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

28. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Marioli
i Krzysztofa Jankowskich

29. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Wandy
i Piotra Czerwów

30. Za śp. Dorotę Knapińską
31. Za śp. Gertrudę Dufke

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
5 sierpnia: Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu świętego obchodzą:
Nikola Martyna Stefańczyk, Weronika Andżelika Riemer, Magdalena Kostrze-
wa, Dominik Przemysław Krauze, Dominika Krystyna Budnik, Radosław
Raczkowski.

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Adama Stockich
2 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Waldemara Hennigów
16 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty i Stanisława Bulmanów
8 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Stanisława Klepsów
15 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Dariusza Kosińskich
22 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anety i Marka Borejszo
29 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Wiesława Gębków
29 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Wandy i Piotra Czerwów
22 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Barbary i Jana Zawickich
28 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Marioli i Krzysztofa Jankowskich
13 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Zdzisława Łańskich

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


