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Cześć Maryi,
cześć i chwała –

Pannie świętej
cześć!

Śpiewaj, śpiewaj,
dziatwo mała –

hołd Jej
spiesz się nieść!

Jej to ręce
piastowały

Tego co ten świat
stworzył wielki

i wspaniały –
Syn Jej,

a nasz Brat!



DUSZPASTERSKIE REFLEKSJE
na temat życia parafialnego

Czym jest parafia?

„Nikt nie jest samotną wyspą”
(T. Merton). Życie w świecie zwie-
rząt rozwija się w stadzie, a wśród
ludzi – we wspólnocie. Ludzie two-
rzą różne wspólnoty ze względu
na rodzaj wykonywanej pracy, spo-
sób zdobywania środków utrzyma-
nia, miejsce zamieszkania. Istnieją
wspólnoty różniące się językiem, ko-
lorem skóry, kulturą lub wyznawaną
wiarą. I tu dochodzimy do specyficz-
nej wspólnoty wierzących – parafii.
Do zaistnienia parafialnej wspólno-
ty potrzeba kilku czynników. Są
nimi: świątynia, przy której usy-
tuowana jest siedziba duszpaster-
ska, czyli plebania. Parafię określa
wydzielone terytorium oraz wierni
zamieszkali na tym terytorium. Pa-
sterzem parafialnej wspólnoty jest
kapłan skierowany do niej przez
biskupa diecezjalnego, nazyway po-
spolicie proboszczem, czyli gospoda-
rzem. Odpowiada on przed bisku-
pem diecezjalnym za pracę duszpa-
sterską wśród wiernych, do których
został posłany i którym przewodzi
w imieniu biskupa. Wierni przez
więź ze swoim duszpasterzem utrzy-
mują łączność z biskupem i dalej
z całym Kościołem Powszechnym.
W większych parafiach proboszcz
ma do pomocy księży wikariuszy.

Życie duchowe parafian skupia
się przy świątyni jako ośrodku kultu

religijnego. Taką świątynię nazywa-
my kościołem parafialnym. Niekie-
dy na terytorium parafii są jeszcze
inne kościoły, w których wierni gro-
madzą się na modlitwie i nabożeń-
stwach. Są to kościoły filialne, czyli
pomocnicze. Przy kościele parafial-
nym zawsze znajduje się siedziba
duszpasterza-proboszcza.

Każdy kościół ma swego Patro-
na. Gdy przypada doroczna uroczy-
stość Patrona, wówczas wspólnota
przeżywa odpust parafialny, pod-
czas którego wszyscy wierni pod
przepisanymi warunkami, na mo-
cy zasług Patrona swojego kościoła
mogą zyskać odpust zupełny, czyli
darowanie kary za grzechy odpusz-
czone w sakramentalnej spowiedzi
św.

Wewnątrz wspólnoty wiernych
mogą tworzyć się mniejsze wspól-
noty o specyficznym profilu. Mogą to
być wspólnoty różańcowe, oazowe,
brackie, a także np. Rada Duszpa-
sterska, grono ministranckie i tym
podobne. Te mniejsze wspólnoty
parafii często decydują o gorliwości
życia religijnego wszystkich para-
fian.

Życie sakramentalne

Duchowy rozwój chrześcijanina
związany jest z parafią, do któ-
rej należy. W kościele parafialnym
dziecko otrzymuje łaskę wiary i po-
przez sakrament chrztu świętego
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zostaje włączone do wspólnoty wie-
rzących. Rodzice osobiście zgłaszają
w biurze parafialnym wolę ochrzcze-
nia dziecka. Nie mogą tego uczynić
dziadkowie czy inni krewni, gdyż to
rodzice właśnie przyjmują na siebie
odpowiedzialność za dalsze religijne
wychowanie swego dziecka. Rodzi-
ce wybierają dziecku chrzestnych.
Chrzestnym może być katolik, któ-
ry ukończył 15 lat życia i przyjął
sakrament bierzmowania oraz jest
wierzącym i praktykującym chrze-
ścijaninem. Chrzestni bowiem sta-
ją się duchowymi rodzicami wiary
dla dziecka. Jeżeli kandydat na
chrzestnego mieszka w innej para-
fii, powinien otrzymać pisemne za-
świadczenie od swojego proboszcza,
że jest wierzącym i praktykującym
katolikiem. Chrzestnym nie może
zostać osoba żyjąca w niesakra-
mentalnym związku małżeńskim.
Wymagania te czasem rodzą proble-
my. Na przykład, w tygodniu, gdy
piszę ten artykuł, odebrałem tele-
fon od pewnej pani z innej parafii
z prośbą o wydanie zaświadczenie
dla jej syna, że może pełnić funk-
cję chrzestnego. Jego proboszcz nie
chce mu takiego zaświadczenia wy-
stawić. Powiedział, że go nie zna,
a przecież długo już mieszkamją
na terenie tamtej parafii. Odpo-
wiedziałem, że widocznie syn nie
jest praktykującym katolikiem. Ja
nie mogę wchodzić w kompeten-
cje innego księdza proboszcza. Pani
syn nie jest moim parafianinem.
Na następny dzień przybył do kan-
celarii ów syn, bym mu wystawił
zaświadczenie, że jest praktykują-
cym katolikiem. Nie mogłem tego

zrobić, więc wyszedł niepocieszony.
Po kilku godzinach przybył do mnie
z ojcem, by wymusić napisanie za-
świadczenia. Poprosiłem by zacze-
kali. Zadzwoniłem do jego księdza
proboszcza, który zaraz przyjechał
(był wieczór). Przybył jeszcze ojciec
misjonarz i w trzech tłumaczymy
ojcu, dlaczego jego synowi odmawia
się wydania zaświadczenia. Posta-
wiliśmy mu pytanie: czy chce, aby
ksiądz publicznie kłamał i kłam-
stwo potwierdzał jeszcze parafialną
pieczęcią na dokumencie? Nie mógł
tego zrozumieć. Nasuwa się pyta-
nie: dlaczego rodzicom dotąd nie
zależało na praktykach religijnych
swego syna i swoich? Czy przy
chrzcie ważniejsze jest, by koniecz-
nie chrzestnym był ktoś z rodziny,
czy raczej, aby to był świadek wiary?

Jeżeli rodzice chcą ochrzcić swo-
je dziecko w innej parafii, muszą
mieć zgodę na piśmie od swojego
księdza proboszcza.

W kościele parafialnym dziecko
przystępuje do Pierwszej Komunii
św. Wraz z dzieckiem do Komunii św.
winni przystąpić jego rodzice. Znów
pojawiają się problemy: rodzice nie
mający związku sakramentalnego
nie mogą przyjąć Komunii św., choć
dwa lata temu widziałem mamusię,
która podeszła do Komunii świę-
tokradzko, by dziecku nie sprawić
w tym dniu przykrości!

Jakże często występuje zjawisko
niekonsekwencji życiowych. Młodzi
decydują się na związek niesakra-
mentalny bądź lekceważąc przyka-
zania Boże, bądź by jakoś sobie
ułożyć nieudane życie. Gdy zostają
rodzicami, jak mają wytłumaczyć
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swoim dzieciom, że może inny jest
Pan Bóg dla nich, a inny dla dziecka,
że inne też są przykazania? Konflikt
sumienia i konflikt życia niezgod-
nego z nauką Ewangelii występuje
jaskrawo na tle przygotowania dzie-
ci do sakramentów świętych. Już
przy chrzcie na pytanie Kościoła:
„czy wyrzekacie się grzechu?” pu-
blicznie kłamią wobec całej wspól-
noty zgromadzonej w świątyni, gdy
rodzice żyjący w związku niesa-
kramentalnym odpowiadają: „wy-
rzekamy się”, a przecież to jest
nieprawda!

Przy Pierwszej Komunii św.
dziecko przyjmuje Pana Jezusa,
a oni – świadkowie wiary dla tego
dziecka – Pana Jezusa nie mogą
przyjąć? Więc jakie to świadectwo?

W parafii odbywa się przygoto-
wanie do sakramentu bierzmowa-
nia, tam też na ugół jest udzielany,
za wyjątkiem małych parafii, z któ-
rych ks. proboszcz wraz z grupą
przygotowanych kandydatów przy-
bywa do sąsiedniej parafii i uczest-
niczy w obrzędzie udzielania tego
sakramentu. Bez przyjęcia bierzmo-
wania katolik nie może być chrzest-
nym ani świadkiem przy ślubie, ani
też otrzymać sakramentu małżeń-
stwa. Bierzmowani są świadkami
wiary. Czy rodzice przypominają to
swoim dorastającym dzieciom?

W parafii zamieszkania narze-
czonej lub narzeczonego załatwia
się wszystkie formalności przed-
ślubne i udziela się sakramentu
małżeństwa. Nowe przepisy prawa
kanonicznego stanowią, że muszą
być bardzo ważne powody, aby na-
rzeczeni otrzymali zezwolenie na

zawarcie małżeństwa poza parafią
zamieszkania.

Małżeństwo zawarte poza para-
fią zamieszkania bez zgody swojego
proboszcza jest nieważne. Tylko ks.
proboszcz i jego wikariusz lub in-
ny ksiądz, któremu przekaże to
uprawnienie, może w sposób ważny
„udzielić ślubu” (tak się potocznie
mówi). Bez zgody ks. proboszcza,
nawet brat, który byłby kapłanem,
nie może udzielić ważnego ślubu.

W parafii odbywa się też pogrzeb
zmarłych parafian. Jeżeli zachodzi
uzasadniona racja, by odbył się on
w innej parafii, czy na cmentarzu
komunalnym, należy postarać się
o pisemną zgodę proboszcza zmar-
łej osoby. W prawie kanonicznym
przed reformą również spowiedź
wielkanocna musiała być odbyta we
własnej parafii, a wcześniej – także
niedzielna Msza św.

To wyjaśnia czym jest dla wspól-
noty parafia! Tłumaczy również jak
ważną rolę pełni parafia w integra-
cji tej wspólnoty. Stąd wierni często
mówią: nasza parafia, nasz kościół
parafialny, nasz ks. proboszcz.

Odpowiedzialność wspólnoty
parafialnej

Gdy biskup diecezjalny tworzy
nową parafię, określając jej granice,
lub gdy posyła księdza do parafii
w charakterze proboszcza, zawsze
stwierdza, że ta wspólnota stanowi
źródło utrzymania kościoła i kapła-
nów do niej posłanych, a niekiedy
ma podjąć zadanie wybudowania
sobie świątyni, jeśli jest nowo utwo-
rzona.
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Parafianie wspólnie są zobowią-
zani dbać o utrzymanie swojego
kościoła i kapłanów. Nowe przyka-
zania kościelne są tak zapisane, że
piąte z nich brzmi: Wierni mają obo-
wiązek dbać o potrzeby (duchowe
i materialne) swojej wspólnoty.

Czy wszyscy mamy taką świado-
mość?

Mogę powiedzieć, że w ciągu mo-
jego wieloletniego duszpasterzowa-
nia dosyć się nasłuchałem krytyki
wierzących, gdy podejmowane były
decyzje dotyczące remontu czy bu-
dowy. Wielu wiernych przeciwnych
było budowie kościoła w Postoło-
wie i nie włączyło się żadną ofiarą,
choć okazuje się, że kościół jest tam
tak potrzebny! Podobnie dzieje się
obecnie przy okazji budowy kościoła
Bożego Miłosierdzia w Czerniewie.
Prawie połowa parafian odmawia
jakiejkolwiek pomocy! Jak daje się

to pogodzić z zachowaniem piątego
przykazania kościelnego?

Nasłuchałem się sprzeciwów
podczas pokrywania blachą mie-
dzianą dachu na kościele sanktu-
aryjnym czy kładzeniu nowej po-
sadzki! Tym bardziej wdzięczny je-
stem ofiarodawcom i modlę się za
tych, którzy zawsze spieszą z po-
mocą przy wszystkich przedsięwzię-
ciach służacych pięknu i rozwojowi
naszego Maryjnego Sanktuarium.
Dziękuję też wszystkim wiernym,
którzy podkreślają swój związek
z parafią i o nią na miarę swych
możliwości dbają. Dziękuję para-
fianom przychodzącym do pomocy
przed wszystkimi uroczystościami
parafialnymi i zatroskanym, aby
były okazałe i zadbane.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2003

4 maja: 3. niedziela Wielkanocy

Dz 3,13 – 15.17 – 19
1 J 2,1 – 5a
Łk 24,35 – 48

„Wy jesteście świadkami”
Prawdę Ewangelii można głosić

na zasadzie gramofonu – „bo tak
trzeba”, „bo mnie w tym wycho-
wano” – nawet nie wierząc w nią.
Ale świadczyć można wtedy, gdy się
jest osobiście zaangażowanym. Gdy
prawda Ewangelii nie jest czymś
z zewnątrz ciebie, ale gdy w niej
uczestniczysz, gdy to, co mówisz,

potwierdzasz swoim życiem, dajesz
tej prawdzie gwarancję sobą.

Czy jesteśmy świadkami prawdy
Chrystusowej, czy tylko jej głosicie-
lami?

11 maja: 4. niedziela
Wielkanocy

Dz 4,8 – 12
1 J 3,1 – 2
J 10,11 – 18

„Jam jest pasterz dobry”
Bóg jest Ojcem naszym. Ale On

nie jest słaby ani naiwny. My Go
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nie oszukamy. On nie da się okła-
mać, ani nie da się nabrać na nasze
sztuczki. To jest Ojciec, ale najmą-
drzejszy z mądrych. Który nas widzi
aż do samego dna we wszystkich
naszych intencjach, najtajniejszych
zamysłach, ukrytych planach. On
– który jest wrażliwy na każdą
iskrę twojej dobrej woli, na naj-
lżejsze podniesienie twojej głowy,
na najmniejszy twój dobry czyn –
wszystko zrobi, aby nauczyć cię ro-
zumu. I będziesz zbierał takie lanie,
będziesz dostawał takie cięgi, jakie
uzna za potrzebne, aby z ciebie
uczynić człowieka. I nie przepuści
ci niczego. Bo cię tak bardzo kocha.

18 maja: 5. niedziela
Wielkanocy

Dz 9,26 – 31
1 J 3,18 – 24
J 15,1 – 8

„Jam jest szczep winny, wyście la-
torośle”

Tym jest Kościół – społecznością
ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa ja-
ko swego Zbawcę. Jako Tego, który
wybawia od zła, od bezsensu, który
prowadzi ku dobru, ku pełni rozwo-
ju człowieczeństwa – który pomaga
upodabniać się do Niego.

Należymy do Kościoła, na ile Je-
zus wybawia nas od nienawiści, na
ile nadaje pełną treść codziennym
naszym poczynaniom i całemu ży-
ciu, na ile pomaga nam, byśmy się
stawali odważni wspaniałomyślni,
bezinteresowni.

25 maja: 6. niedziela
Wielkanocy

Dz 10,25 – 26.34 – 35.44 – 48

1 J 4,7 – 10
J 15,9 – 17

„Wytrwajcie w miłości”
Być wrażliwym na człowie-

ka. . . Wyczuwać, co się w nim
dzieje, jak odbiera świat, z czym
sobie nie daje rady, co go dręczy,
czego nie rozumie, w czym się my-
li, błądzi, z czego nie zdaje sobie
sprawy, co jest jego drogą donikąd,
co nie daje mu żadnych szans, nie
rokuje żadnych nadziei.

Być wrażliwym na człowieka.
Ale nie po to, aby go zniszczyć,
zawładnąć nim, a przynajmniej wy-
korzystać dla własnych celów, ale
aby mu pomóc, uruchomić jego moż-
liwości – pokłady dobra jeszcze nie
naruszone, wskazać szanse dotąd
nie zauważone – odkryć, gdzie jego
droga nadziei. I wydobyć z siebie
serdeczność, powagę, uśmiech, su-
rowość, trafić na właściwe słowo,
podać dobrą radę – otworzyć, uspo-
koić, pobudzić.

Tylko jak zachować swoją wraż-
liwość na człowieka, gdy on nas
po raz któryś oszuka, nabierze,
okłamie, jak nie zrezygnować po
tysięcznej nieudanej próbie. Jak nie
zarazić się chamstwem, brutalno-
ścią, cynizmem. Jak nie zamknąć
się w skorupie własnych doznań,
spraw, interesów.

29 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie

Dz 1,1 – 11
Ef 1,17 – 23
Mk 16,15 – 20
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„Głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu”

Do nieba sam nie dojdziesz. Za
bardzo jesteś ślepy, głuchy, ułom-
ny, opętany. Potrzeba, żeby ktoś
ci pomógł: pokazał drogę, podparł,
pouczył.

Do nieba nie dojdziesz sam. Mu-
sisz dorosnąć do niego swoją miło-
ścią. Dojdziesz tam z tymi, których
uratowałeś, dźwignąłeś, poprowa-
dziłeś.

Do piekła sam nie pójdziesz. Za
dużo w tobie uczciwości, prawości,
dobroci, prostoty. Dopiero musi się

zjawić ktoś, kto cię wprowadzi na
drogę nienawiści, nauczy nieuczci-
wości, wepchnie w rozpacz, cynizm,
strach.

Do piekła nie pójdziesz sam.
Musisz „dorosnąć” do niego swoją
podłością. Pójdziesz tam z tymi, któ-
rych wciągnąłeś w błoto, zgorszyłeś,
nauczyłeś przestępstwa, zdemorali-
zowałeś, zdeprawowałeś.

Razem żyjemy tutaj, razem bę-
dziemy żyć w wieczności.

Oprac. ks. E. Szymański

JAK PRZEŻYWAM SWOJĄ SAMOTNOŚĆ

Panie mój i Boże, tak się złożyło,
że żyję tylko sam. Czasem cieszy mnie
moja wolność, ale często przygniata
mnie osamotnienie i w skrytości py-
tam, co po takim życiu? Pokaż mi,
że moja samotność nie jest opuszcze-
niem, że jestem wolny, aby pomagać,
że jestem sam, by żyć dla wielu, że
moja miłość nie jest zamknięta. Na-
tchnij otuchą, bym służbą wypełnił
swoje życie.

Często odmawiam tę modlitwę.
Zwłaszcza teraz, bo czuję się samotna
i opuszczona. Jeśli podzielę się moimi
przemyśleniami, może będzie lżej. . .

Samotność towarzyszy mi od
dziecka. Kiedy wszystkie dzieci z po-
dwórka bawiły się razem, ja stałam
na uboczu. Dziwna, inna, odtrąco-
na. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego.
Zrozumiałam, gdy byłam kilkunasto-
letnią dziewczyną. To rodzice tych
dzieci, potem już młodzieży, mnie
odtrącili. „Jaka matka, taka natka”

– tak mówili ludzie. Moja mama
piła. Nie, nie codziennie. Były to
trzy, cztery dni w miesiącu, może
pięć. Wystarczyło, by wszyscy się ode
mnie odsuwali. A może to ja, skry-
wając nałóg mamy, odsuwałam się od
wszystkich?

Te dni pamiętam do dziś. Wra-
cam ze szkoły, a tu zaczęte pranie.
Mamy nie ma, a tato pracował aku-
rat na drugą zmianę. Sama kończy-
łam to pranie, jak potrafiłam. Wtedy
o poczciwej „Frani” nikt nie sły-
szał. Najgorzej, gdy te dni zaczynały
się w Wigilię albo w Wielką Sobo-
tę. . . Święta smutne, samotne. I ten
widok taty. Godzinami siedział przy
stole bez słowa, pochylone ramiona,
twarz ukryta w spracowanych dło-
niach. Przebaczaliśmy mamie szyb-
ko. Kochaliśmy ją. Była szczerozło-
tym człowiekiem. Dobrym, ciepłym,
kochającym. . . W naszym domu by-
łoby cudownie, gdyby nie te dni.
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Chodziłam do kościoła. Nie py-
tałam Boga: dlaczego? Myślałam, że
tak musi być. Byłam nieśmiała, cała
w kompleksach. Nie miałam koleża-
nek, kolegów. Z renomowanego Li-
ceum Sióstr Nazaretanek wracałam
zawsze sama, bocznymi uliczkami.
Dobre Siostry przyjmowały za mnie
tylko połowę czesnego, albo i wcale.
Za to opiekowały się mną i troszczyły
o moje wychowanie jakby bardziej
niż pozostałych uczennic. Dziękowa-
łam Bogu za ich dobroć, do dziś
wspominam je ze wzruszeniem.

W pracy też sama. Gdy koleżanki
zasiadały do biurowej kawy, pozosta-
wałam w swoim pokoju. Tłumaczy-
łam, że nie lubię dymu tytoniowego,
a tak naprawdę chciałam ukryć sy-
tuację domową. Zresztą nigdy nie
interesowały mnie ciuszki, kosmety-
ki i plotki. A może byłam i jestem
samotnikiem z wyboru? Nie wiem.
Z biura wracałam znów sama do
domu, do prac domowych i dodatko-
wych, do nauki. Zgłębiałam wiedzę,
ale to nie dodało mi odwagi.

Ostatnie siedem lat życia mama
nie piła, zachorowała na schizofrenię.
Ona cierpiała, a my z nią. Trzy mie-
siące w szpitalu, trzy w domu. Szpital
specjalistyczny znajdował się w od-
ległej miejscowości. Odwiedzaliśmy
mamę w każdą niedzielę. Kolejno,
raz tato, raz ja. W tamtym czasie
nie było wolnych sobót. W ciągu ty-
godnia mijaliśmy się z tatą. Dużo tej
samotności. . .

Myślałam, że całe moje życie tak
upłynie: w samotności i wśród kło-
potów. A jednak stało się inaczej.
Spotkałam człowieka, który mnie
wybrał. W niedługim czasie wzięli-
śmy ślub. Wcześniej przeżyłam kilka

miesięcy w rozterce: wyjechać do nie-
go czy pozostać z rodzicami. W rok
po moim wyjeździe do męża zmarli
moi rodzice, oboje niemal równocze-
śnie. Doświadczyłam wówczas roz-
paczliwej samotności. Do dziś mam
wyrzuty sumienia, bo przecież mo-
głam z nimi jeszcze ten rok pozostać,
miałam tylko 25 lat, nie musiałam
się tak bardzo spieszyć.

W małżeństwie byłam szczęśli-
wa, ale. . . czegoś mi brakowało. Jak
wszyscy prawie, dorabialiśmy się.
Chcieliśmy mieć wymarzony domek.
Praca męża wymagała ciągłych wy-
jazdów. Na początku wyjeżdżałam
razem z nim, żeby być razem. Potem
coraz rzadziej, bo gdy wyjeżdżałam,
musiałam przerywać własną pracę
i nie zarabiałam. Każde z nas pra-
cowało, goniliśmy za pieniędzmi, nie
byliśmy ze sobą. Mąż kochał mnie
i z wzajemnością, ale. . . ciągle cze-
goś było mi brak. Teraz już wiem,
że nasze życie było płytkie, powierz-
chowne, no i samotne. Zabiegaliśmy
tylko o życie tu, na ziemi. Brakowa-
ło nam wiary i Boga: Odeszłam od
Boga daleko i na długo. Żal mi tego
straconego czasu.

Kiedy wreszcie zaczęliśmy budo-
wać wymarzony domek, w jednej
chwili runęło moje życie. Na skutek
wypadku przy budowie doznałam
urazu kręgosłupa, co skończyło się
paraliżem i wózkiem inwalidzkim.
Poznałam wówczas samotność szpi-
tala – w życiu chorego jest tyle samot-
nego patrzenia w sufit czy okno. Po
trzech latach w szpitalach i licznych
operacjach wróciłam do domu. Na
krótko. Potem znów rok w szpitalu,
kolejne cztery operacje, intensyw-
na rehabilitacja w sanatorium. Tam,
podczas odwiedzin, w pokoju sanato-
ryjnym, na moich rękach umarł mój

8



mąż. Nagle i niespodziewanie. Zosta-
łam zupełnie sama. Blisko dwa lata
byłam tak bardzo sama i opuszczona,
że bardziej już nie można. „Uwię-
ziona” w M3 na pierwszym piętrze.
Niby zwykłe schody, a dla mnie nie
do pokonania. Byłam na całkowitej
łasce innych ludzi. Ta pomoc bywała
czasem bardzo gorzka.

Wiosną 1990 moje życie odmieniło
się. Narodziłam się po raz drugi
– nawróciłam się. Spadła na mnie
łaska wiary. Na siebie, na własne
życie, ludzi wokół mnie i cały świat
spojrzałam inaczej. Z Bogiem nigdy
nie jest się samotnym. Wcześniej
się nie buntowałam, od dzieciństwa
wszystko przyjmowałam pokornie.
Teraz nauczyłam się za wszystko
dziękować, za samotność i cierpienie
także. Wiem, że sama, bez Boga –
nie mogę nic. Moje krzyże obrócą się
kiedyś w dobro, niekoniecznie moje.
Może już się to stało. . . Mocno w to
wierzę.

Tego samego, znamiennego roku
wzięłam ślub. Wcześniej już zna-
łam przyszłego męża, opiekował się
mną najcieplej, najserdeczniej i bez-
interesownie. Ślub. . . to nic, że na
wózku. Nam, chorym, też wolno ko-
chać. Mąż był dobrym, serdecznym
człowiekiem. Opiekował się mną od-
powiedzialnie, z miłością, chociaż nie
mieliśmy wspólnych zainteresowań,
wspólnych myśli. Mieszkaliśmy pod
jednym dachem, ale obok siebie. On
wiele czasu spędzał przed telewizo-
rem, z gazetą, czasem książką, ja –
z moimi myślami i modlitwą. Rilke
powiedział, że „miłość to czuwanie
nad czyjąś samotnością”, i tak by-
ło z nami. Mąż czuwał nad moją
samotnością blisko czternaście lat. . .

Dwa lata temu przeprowadzili-
śmy się do mieszkania na parterze.
Trochę większego i, ku mojej wielkiej
radości, z ogródkiem. Od osiemnastu
lat „uwięziona” na pierwszym pię-
trze, teraz zyskałam wolność! Cieszy-
łam się ogromnie. Niedługo, bo znów
zaczęłam chorować. Dwa miesiące
spędziłam w szpitalu, miałam kolej-
ne operacje. Już nie liczę operacji, tak
ich było dużo. Te po wypadku i trzy
lata później, parę lat temu operacja
nerki i w końcu jej usunięcie. Tyle
świąt Bożego Narodzenia spędziłam
w szpitalu. Długie dni i dłuższe
jeszcze, bezsenne noce czuwałam na
modlitwie. Od czasu mego nawróce-
nia już nie byłam sama. Cierpiałam
z ukrzyżowanym Jezusem i jego Mat-
ką. Moją umiłowaną modlitwą stał
się różaniec, który jest dla mnie
streszczeniem całej Ewangelii. Co
dzień składam moją modlitwę u stóp
Matki Bożej Licheńskiej.

Do domu wróciłam w złym sta-
nie, miałam być operowana ponow-
nie i potem pewnie znów, bo to
dolegliwość nawrotowa. Ale do tego
nie doszło, ponieważ rozchorował się
mój mąż. Miał zawał serca, już drugi,
był bliski śmierci. Jednak przeżył.
Lekarze „odzyskali” go, ale wkrót-
ce wykryli u niego nowotwór płuc.
Starannie otarłam łzy przed wej-
ściem do jego szpitalnego pokoju.
Jak z nim rozmawiać? Jak spoj-
rzeć w oczy? Ukrywałam przed nim
ten wyrok długo. Całe dwa miesią-
ce spędził w szpitalu, potem cztery
w Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy
w Otwocku. Nie da się opowiedzieć,
co przez ten czas przeżyłam, żad-
ne słowa nie pasują. Pani ordynator
kilkakrotnie powtarzała: „Pani nie
da sobie rady”, chciała skierować
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męża do hospicjum, ale nie wyra-
ziłam zgody. Do domu, który stał
się hospicjum domowym, wrócił cień
człowieka. Jeszcze nie traciłam na-
dziei. Pocieszałam się, że przecież
zdarza się, że niektórzy żyją z tą
chorobą długo.

Patrząc, jak jego choroba szyb-
ko postępuje, już nie modliłam się
o uzdrowienie. Modliłam się i prosi-
łam o dobrą, spokojną śmierć, żeby
nie cierpiał. Modliłam się o zba-
wienie dla niego. Bardzo się bałam
tej nadchodzącej śmierci, bałam się,
że będzie straszliwie cierpiał, że nie
udźwigniemy oboje tego bólu. Czekać
na śmierć bliskiej, kochanej osoby,
pomagać w godnym odejściu. . . serce
pęka, strach paraliżuje. To przerasta
ludzkie możliwości.

Te cztery tygodnie w domowym
hospicjum są najtrudniejsze. Ja wiem
i on wie. Nie rozmawiamy o tym,
ale każde nasze spojrzenie, dotknię-
cie, gest – krzyczy o tym. Każda
wcześniej opisana samotność to nic
w porównaniu z tą, którą wtedy
przeżyłam i nadal przeżywam. Jedy-
na ulga w modlitwie. Z niej czerpałam
i nadal czerpię siły. Tylko wiara po-
mogła mi przez to przejść i teraz
pomaga pogodzić się z tym, co się
stało.

Tego dnia, kiedy mąż umierał,
nawet niebo się rozpłakało. Ulewny
deszcz, wiatr; chłód, niedziela 10 li-
stopada. Od kilkunastu dni czuwa-
łam przy nim na zmianę z siostrze-
nicą. Kilka godzin trzymałam go za
rękę. Ściskał ją kurczowo. Oplotłam
nasze dłonie różańcem i żarliwie się
modliłam. Rękę opuchniętą, zroszoną
zimnym potem co chwilę prostował,
jakby coś odpychał, z czymś walczył.

Chciałam jeszcze zmierzyć wysokość
cukru we krwi, rozcierałam opu-
szek jego palca, kiedy on przechylił
na bok głowę i zasnął. Zasnął tak
cicho. . . Wtuliłam się w niego, pła-
kałam i modliłam się. Nie chciałam
się pogodzić, nie mogłam.

Potem pogotowie, zakład pogrze-
bowy. Pozwolili mi się z nim po-
żegnać. Żegnałam go co dnia przez
siedem miesięcy choroby i umierania.

Teraz ostatni raz. Potem zoba-
czyłam nosze, czarną folię z długim
suwakiem. . . Ostatnie, rozpaczliwe
dotknięcie. Zabrali mojego męża.

Zostałam sama. Tej samotności,
rozpaczy, smutku, opuszczenia nie
potrafię opowiedzieć. Zostałam sa-
ma, który to już raz. Każdy ból
trzeba przeżyć samemu, samotnie.
Stoczyć walkę ze świadomością nie-
odwracalności losu.

Sama, ale nie samotna. Wołam do
Ciebie, Panie. Zabrałeś mi wszystkich
najbliższych, wszystkich, których ko-
chałam. Nie można żyć, nie kochając
nikogo. Człowiek musi kochać. Św.
Bernard z Clairvoux pisał: „Prawdzi-
wą miarą miłowania Boga jest miło-
wanie go bez miary”. Muszę jeszcze
raz się pogodzić. Wzywają mnie słowa
Matki Teresy Ledóchowskiej: „Jezus
sam dosięgnął szczytu miłości. Od
nas nie wymaga tak wielkiej ofiary,
ale wzywa do zapomnienia o sobie
i poświęcenia się dla innych”. Nie wy-
cofam się do świata wewnętrznego.
Ten smutek, samotność, opuszczenie
z czasem przekuję na pomoc innym,
na miłość, wolność. . .

Jadwiga
„Słowo wśród nas”
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RADOŚĆ NIEWYPOWIEDZIANA
Życie św. Serafina z Sarowa

W książce Przekroczyć próg na-
dziei papież Jan Paweł II wymienia
pięciu świętych, którzy mogą być dla
nas wyjątkowymi wzorami modlitwy.
Czworo z nich jest doskonale zna-
nych większości katolików. Jednak
tuż za Franciszkiem z Asyżu, Teresą
z Avili, Janem od Krzyża i Ignacym
Loyolą pada imię wprawiające wielu
z nas w niejaką konsternację. Kim
jest św. Serafin z Sarowa?

To nasze zakłopotanie zaskoczy-
łoby zapewne chrześcijan wyznania
prawosławnego, którzy zaliczają tego
mnicha do grona swoich najwięk-
szych i najbardziej czczonych świę-
tych.

W Rosji, gdzie 19 lipca 1759 roku
Serafin przyszedł na świat, jego kult
przetrwał wbrew wszelkim wysiłkom
wymazania go z pamięci. Komuni-
ści zniszczyli klasztor w Sarowie
i pobliski las, w którym św. Serafin
spędził szesnaście lat jako pustelnik;
skonfiskowali też jego relikwie. Po-
mimo to – jak stwierdza jego biograf,
Michał Plekon – ludzie opowiadali
„przepiękne historie” o jego wciąż
żywej obecności. „Żołnierze wspomi-
nali o witającym ich uśmiechniętym
człowieczku w białym chałacie, za-
błąkanych wędrowców wyprowadzał
z szalejącej zawiei drobny staruszek
w bieli”. Do muzeum ateizmu, otwar-
tego w dawnej katedrze w Kazaniu,
gdzie jakoby miano ukryć relikwie,
chłopi znosili świeże sosnowe ga-
łązki. „To dla ojczulka – mówili
pracownikom muzeum – niech mu,
przypominają dom”.

Po upadku komunizmu rzeczywi-
ście odnaleziono tam relikwie św. Se-
rafina. Obecnie odbierają one cześć
publiczną w kościele przyklasztor-
nym w Diwiejewie, w Rosji środ-
kowej, gdzie Serafin pełnił posługę
kierownika duchowego we wspólno-
cie mniszek. Ich kroniki klasztorne,
wraz z zachowanymi wspomnieniami
mnichów i pielgrzymów pamiętają-
cych św. Serafina, przekazują nam
obraz człowieka tryskającego rado-
ścią zmartwychwstania i pokojem
wewnętrznym – ojca duchowego, któ-
ry sam był najbardziej przekonują-
cym dowodem prawdziwości swojej
nauki, że „istotą życia chrześcijani-
na jest nieustanne otwieranie się na
Ducha Świętego”.

Stać się jak Serafin

Prochor Mosznin, późniejszy Oj-
ciec Serafin, był najmłodszym z troj-
ga dzieci potężnego prawosławnego
małżeństwa z Kurska. Jego ojciec,
Izydor, był budowniczym i zginął
w wypadku przy budowie kościoła
rok po narodzeniu chłopca. Sam Pro-
chor w dzieciństwie dwukrotnie otarł
się o śmierć. Raz został cudownie za-
chowany od poważnych obrażeń przy
upadku z wysokiego rusztowania; in-
nym razem, po tym, jak ujrzał Matkę
Bożą przy swoim łóżku, wyzdrowiał
z poważnej choroby w momencie, kie-
dy Jej ikona, obnoszona w uroczystej
procesji, mijała jego dom.

Czując nieprzeparty pociąg do Pi-
sma świętego i pism Ojców Kościoła,
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Prochor postanowił zostać mnichem
i w 1778 roku został przyjęty do
klasztoru w Surowie. Jego matka,
Agata, dała mu na drogę swoje bło-
gosławieństwo i krzyż z brązu, który
został odnaleziony przy jego reli-
kwiach w 1988 roku.

Po latach współbracia wspomina-
li Prochora jako wysokiego, silnego,
pełnego radości życia młodzieńca,
wykazującego szczególne uzdolnie-
nia do stolarki. Nazwany imieniem
Serafin, na cześć płomiennych anio-
łów otaczających tron Boga (Iz 6,2),
znany był ze swej gorącej modlitwy,
umiłowania liturgii i nabożeństwa do
Matki Bożej. Kiedy ponownie ciężko
zachorował, Najświętsza Panna uka-
zała mu się w kolejnej uzdrawiającej
wizji.

„On jest jednym z naszych” –
powiedziała towarzyszącym Jej świę-
tym, Piotrowi i Pawłowi. Kilka lat
później, pełniąc funkcję diakona pod-
czas liturgii Wielkiego Czwartku, Se-
rafin przeżył wstrząsającą wizję Pana
wkraczającego do świątyni na czele
zastępu aniołów, aby błogosławić lud.

W rok po przyjęciu święceń ka-
płańskich, co miało miejsce w 1793
roku, Serafin otrzymał pozwolenie
na prowadzenie życia pustelniczego
w lasach otaczających klasztor. Wzo-
rem ojców pustyni, których życie,
podziwiał, poświęcił się modlitwie,
pokucie i walce duchowej. Do te-
go okresu często nawiązują ikony
św. Serafina, przedstawiając go klę-
czącego bądź stojącego na wielkim
kamieniu, na którym trwał ponoć
nieprzerwanie w modlitwie przez ty-
siąc dni i nocy z rzędu. Ten, jak się
go czasami nazywa, „św. Franciszek
Wschodu”, żył w takiej bliskości Bo-
ga, że nawet leśne zwierzęta lgnęły

z ufnością do jego chatynki. Pew-
na kobieta widziała na własne oczy,
jak wielki, czarny niedźwiedź jadł
mnichowi z ręki, lecz, jak twierdziła,
jeszcze większe wrażenie wywarła na
niej twarz Serafina: „radosna i jasna,
jak oblicze anioła”.

Oszczędzony przez dzikie zwie-
rzęta, pustelnik został niemal śmier-
telnie pobity przez trzech rabusiów
szukających kosztowności. Doszedł
do siebie po kolejnych odwiedzinach
Matki Bożej; pozostały mu jednak
liczne blizny i przygarbiona posta-
wa. Serafin nie chował urazy. Zwykł
był mawiać, że kiedy nie ma w nas
gotowości przebaczenia, to, jakby ka-
mień zalegał nam na sercu”. Mówił
też: „Osądzajcie zły czyn, ale nie zło-
czyńcę. Nienawidzić należy jedynie
diabła, który go skusił”.

Owoc Ducha

Wezwany z powrotem do klaszto-
ru w 1810 roku, Serafin pozostawał.
samotnie w swojej celi, modląc się
przed ulubioną ikoną, noszącą nazwę
„Pani wszelkiej radości”. Przedsta-
wia ona Maryję w scenie zwiasto-
wania, na moment przed tym, jak
osłonił Ją Duch Święty, kiedy z po-
chyloną głową i złożonymi rękami
wypowiada Bogu swoje; „tak”.

Serafin zmarł 2 stycznia 1833
roku w czasie modlitwy przed tą
ikoną. Jednak w ostatnich ośmiu
latach życia owoc jego własnego wy-
trwale powtarzanego „tak” stał się
widoczny dla wszystkich. Za przy-
nagleniem Ducha Świętego Serafin
otworzył drzwi swojej celi. Natych-
miast – mówi Michał Plekon – jego
życie przemieniło się w „nieustanną
posługę przewodnictwa duchowego,
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modlitwy i uzdrawiania” wobec ty-
sięcy ludzi zjeżdżających do Sarowa
z całej Rosji. Mnich czule nazy-
wał każdego: „Moja radość”, i witał
paschalnym pozdrowieniem: „Chry-
stus zmartwychwstał”, niezależnie
od okresu liturgicznego.

Podobnie jak Ojciec Pio i Jan
Vianney, Serafin był przewodnikiem
duchowym obdarzonym darem czy-
tania w ludzkich sercach. Zanim
przybyły zdążył powiedzieć choć sło-
wo, znał już jego grzechy i trud-
ności oraz wiedział, jak do niego
trafić. Czasami przepowiadał przy-
szłość. W proroczych słowach o wielu
męczennikach i strącanych z cer-
kwi złotych kopułach przewidział
rewolucję październikową i egzeku-
cję cara. Kiedy namaszczał chorych
oliwą z lampki płonącej przed jego
ikoną, działy się liczne uzdrowie-
nia. Niewidomy chłopiec nazwiskiem
Korsakow odzyskał wzrok – a wraz
z nim otrzymał proroctwo zdradza-
jące tożsamość jego przyszłej żony!
Posiadacz ziemski, Mikołaj Motowi-
łow, na rozkaz Serafina wstał i zaczął
chodzić na sparaliżowanych dotąd
nogach.

Ciepło i mądrość Serafina uwi-
daczniają się w pieczołowicie spisanej
przez Motowiłowa rozmowie, która
odbyła się na zewnątrz klasztoru
pewnego śnieżnego czwartku w li-
stopadzie 1831 roku. Mnich odczytał
nie wypowiedziane na głos pragnie-
nie przyjaciela, by poznać „praw-
dziwy cel życia chrześcijańskiego”.
Wyjaśnił więc, że polega on na „nie-
ustannym otwieraniu się na Ducha
Świętego” poprzez modlitwę, a także
pokutę i dobre uczynki „pełnione dla
Chrystusa”. Bóg – wyjaśnił Serafin –
wzywa każdego do komunii z Trójcą

Świętą. Następnie pomodlił się, aby
Motowiłow mógł osobiście doświad-
czyć obecności mieszkającego w nim
Ducha Świętego. Motowiłow opisał
to następująco:

„Spojrzałem na jego twarz i ogar-
nął mnie jeszcze większy szacunek
i podziw. Wyobraź sobie w samym
słońcu, w oślepiającym blasku jego
południowych promieni, twarz prze-
mawiającego do ciebie człowieka. Wi-
dzisz ruch jego ust i zmieniający się
wyraz jego oczu, słyszysz jego głos,
czujesz jego dotyk na swoich ramio-
nach; a jednak nie widzisz jego dłoni;
nie widzisz nawet swojej ani jego
postaci, a jedynie oślepiające światło
rozbłyskujące w promieniu kilku jar-
dów. . . Możecie sobie wyobrazić, co
przeżywałem!”.

„Widzisz, mój synu, jak niewy-
powiedzianej radości udzielił nam
teraz Pan!” – wykrzyknął Serafin,
gdy Motowiłowa ogarnęła fala świa-
tła i ciepła, niebiańska woń, a nade
wszystko nieopisana radość i pokój.
„Oto, co znaczy być napełnionym Du-
chem Świętym” – powiedział mnich.
Bóg nie pragnie od nas niczego poza
„prawdziwą wiarą w Niego i w Jego
Jednorodzonego Syna. W zamian ob-
ficie wylewa na nas z wysoka łaskę
Ducha Świętego”.

Serafin lubił podkreślać, że wy-
lanie Ducha Świętego na pojedyn-
czego człowieka rozprzestrzenia się
jak kręgi na wodzie. Mawiał często:
„Osiągnij pokój wewnętrzny, a ty-
siące wokół ciebie zostaną zbawio-
ne”. Jego życie jest dla nas zachętą
do osobistego odkrywania miłującej
szczodrobliwości Boga.

Louise Perrotta
„Słowo wśród nas”
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 30 marca br. odbyło się po-
siedzenie robocze Duszpasterskiej Ra-
dy Parafialnej. Po wstępnej modlitwie
w intencji owocnych obrad ks. prałat
Edward Szymański powitał obecnych
i przypomniał tematy omawiane na
poprzednim posiedzeniu, podkreślając,
które z tych spraw są jeszcze aktualne.
Obecne posiedzenie skoncentrowało się
na następujących sprawach:
1. Wywóz śmieci z cmentarza i wy-
pracowanie sposobów kompleksowego
rozwiązania tej sprawy. Temat ten po-
wraca po raz kolejny i jak dotąd nie
znaleziono „złotego środka”. Propono-
wano między innymi:
a) przekazanie tych obowiązków osobie,
która zajmuje się kopaniem grobów
i utrzymaniem porządku na cmentarzu,
b) przekazanie z funduszów sołeckich
każdej wsi pewnej kwoty na ten cel,
c) przekazanie cmentarza pod zarząd
gminy, jako cmentarza komunalnego.
Temat ten ponownie powróci pod ob-
rady, aby przyjęte zostało ostateczne
rozwiązanie.
2. Zbiórka darów żywnościowych
z okazji Świąt Wielkanocnych –
po analizie zeszłorocznej akcji uzna-
no, że warto tę akcję kontynuować.
O szczegółach ksiądz prałat poinformu-
je wspólnotę parafialną w ogłoszeniach
podczas Mszy św.
3. Peregrynacja obrazu Miłosier-
dzia Bożego w rodzinach – omówie-
nie szczegółów tego wydarzenia. Ksiądz
prałat poinformował, że w niedzielę 27
kwietnia, podczas Mszy św. odpusto-
wej w Czerniewie zostaną poświęcone
3 obrazy Miłosierdzia Bożego, które roz-
poczną wędrówkę w rodzinach parafii
Mierzeszyn, Postołowo i Trąbki Wielkie.
4. Obsługa plebanii i kościoła oraz
utrzymanie porządku wokół ko-
ścioła. Ksiądz prałat E. Szymański

oznajmił, że wreszcie pojawiła się na-
dzieja, iż sprawa obsługi plebanii, sprzą-
tania kościoła i terenu przykościelnego
będzie rozwiązana. Są osoby odpowie-
dzialne i chętne do podjęcia się tych
zadań. Ksiądz chciałby w jakiś sposób
wynagrodzić ich trud, ale – podkreślił –
ludzie są coraz biedniejsi, obecne ofia-
ry z tacy i ze zbiórki nie pokrywają
nawet bieżących wydatków związanych
z budową kościoła w Czerniewie. Dodał
też dotąd specjalnie nie zabiegał o za-
trudnienie takiej obsługi, bo liczył się
z kosztami i sam sobie jakoś radził.
Obecnie nie da się ukryć, że ksiądz ma
kłopoty ze zdrowiem i pomoc w tych
pracach staje się niezbędna. W dys-
kusji, którą rozpoczął ksiądz, prosząc
radnych o podpowiedź padały różne
propozycje rozwiązań. Najrozsądniejsze
wydaje się zwrócenie się do wiernych,
by na niedzielną tacę składali nieco
większe ofiary na pokrycie tych po-
trzeb (chodzi o wiernych, których stać
na złożenie większych ofiar). Niektó-
rzy członkowie Rady Duszpasterskiej
już wyrazili swoją aprobatę, deklarując
składanie większych ofiar. Spróbujmy
wesprzeć naszego księdza prałata, by
ulżyć mu w obowiązkach, aby jak naj-
dłużej w dobrym zdrowiu mógł nam
służyć.
5. Ocalić od zapomnienia – chodzi
o ożywienie pamięci o śp. ks. prałacie
Feliksie Głowience oraz o Konstancji
Czapskiej, która była fundatorem trąb-
kowskiego kościoła w 1740 r.
Na zakończenie radni złożyli księdzu
prałatowi szczere gratulacje i życzenia
z okazji nadania mu przez Ojca św. Jana
Pawła II tytułu prałata – Kapelana Jego
Świątobliwości.

Józef Sroka

15



WYPOWIEDZI GIMNAZJALISTÓW
DLA MATKI NAJWAŻNIEJSZE JEST DZIECKO

„Mama” – pierwsze słowo, któ-
re wymawia niemowlę. Matka daje
życie, dzięki niej Ziemia wciąż się
zaludnia, ale czy jej rola polega je-
dynie na dawaniu życia? Prawdzi-
wa matka nie zabije swego dziecka
ani przed, ani po urodzeniu.

Jak zachowuje się dziś młoda
dziewczyna, która zajdzie w ciążę?
Tzw. „wpadka” to dla niej kata-
strofa!!! Boi się reakcji rodziców
i bliskich, nie chce tego dziecka,
myśląc, że byłoby ono dla niej
jedynie ciężarem i powodem do
wyśmiewania jej przez innych.

To, z czego kiedyś kobieta się
cieszyła i była dumna – ciąża,
staje się dziś dla młodej dziew-
czyny klęską! W takiej sytuacji ta
dziewczyna nie widzi innego wyj-
ścia i usiłuje, dokonując aborcji,
zabić maleństwo, które zdążyło się
„u niej zadomowić”. Czy tak zacho-
wuje się matka?! To jest straszne,
takie kobiety, dziewczyny, to mor-
derczynie! Tak, tak właśnie bym je
nazwała.

Zapewne dla każdego z nas ma-
ma jest najbliższym człowiekiem.
Dlaczego? Dlatego, że odkąd pamię-
tasz, ona zawsze przy tobie jest. To
właśnie ona nauczyła cię stawiać

pierwsze kroki, wymawiać pierw-
sze słowa, pisać pierwsze wyrazy.
Starając się wychować cię najle-
piej jak potrafiła, trwała przy tobie
przez okres dzieciństwa i, trud-
niejszy, okres dojrzewania. Czasem
pomogła odrobić ci lekcje, pamię-
tasz? Mogłeś zwrócić się do niej
w każdej sprawie i o każdej porze.
Kiedy było ci źle, to ona przytulała
i pocieszała, była nieustannie przy
tobie. Wraz z tobą rozwiązywała
problemy, nigdy nie zostawiła cię
w potrzebie. Mama martwiła się
o ciebie, kiedy nie wracałeś długo
z dyskoteki. Nikt inny, mama. . .

Jak widzisz, mama jest z to-
bą przez cały czas. Gdy wkroczysz
w dorosłe życie, założysz własną
rodzinę, być może matka nie bę-
dzie już na pierwszym miejscu,
ale ty zawsze będziesz dla niej
najważniejszy! Będzie cię kochać
nieustannie, bez względu na ból,
jaki nie raz, nie dwa jej sprawisz,
ona nigdy o tobie nie zapomni!
Kocha cię bowiem bezwarunkowo,
a ile ty musisz przejść kroków przez
życie, aby zrozumieć, że: „Nie ma
jak u mamy: ciepły piec, cichy kąt”?

Agnieszka Szczurowska
kl. II gimnazjum
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TYDZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNIEWIE

W naszej szkole są realizowa-
ne programy: „Bądź bezpieczny”
i „Szkolny Program Profilaktycz-
ny”. W ramach realizacji tych
programów zorganizowaliśmy „Ty-
dzień Służby Zdrowia”. Zaprosili-
śmy do współpracy Gminny Ośrodek
Zdrowia w Trąbkach Wielkich oraz
ratowników z Grupy Ratownictwa
Medycznego Zarządu Wojewódzkie-
go PCK w Gdańsku.

Tydzień rozpoczął się wysta-
wą plastyczną w GOZ. Wyboru

najlepszych prac dokonali pacjen-
ci i pracownicy Służby Zdrowia.
Fundatorem nagród był kierownik
GOZ Trąbki Wielkie doktor Dorota
Bąk. Nagrody otrzymali w katego-
rii klas 0 – III: Agnieszka Stolpa,
Edyta Dąbrowska, Szymon Went,
Klaudia Groszek, Agata Dończyk,
Natalia Brembor, w kategorii klas
IV – VI: Kamila Krakowska, Elżbie-
ta Radomska i Andrzej Lewandow-
ski; pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody pocieszenia.

Wystawa plastyczna w GOZ – jedna z prac dzieci.
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Pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu lekarza Pogotowia Ratunkowego dr
Magdaleny Marks, kierowcy karetki Dariusza Sanika oraz ratowników PCK Jacka
Koniecznego, Marcina Bodo i Przemysława Sautycza.
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Na zdjęciach: przedstawienie „Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i siedmiu
krasnoludkach” przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie
pod kierunkiem pani Marioli Jankowskiej.
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Drugiego dnia odbył się pokaz
ratownictwa medycznego w wyko-
naniu lekarza Pogotowia Ratunko-
wego dr Magdaleny Marks, kierow-
cy karetki Dariusza Sanika oraz ra-
towników PCK Jacka Koniecznego,
Marcina Bodo i Przemysława Sau-
tycza. Uczniom naszej szkoły poka-
zano sposoby udzielania pierwszej
pomocy przy omdleniach, utracie
przytomności, złamaniach, sposoby
wyciągania rannego z urazem krę-
gosłupa z samochodu. Największą
atrakcją były sztuczne rany któ-
re wyglądały bardzo realistycznie
oraz przetransportowanie rannego
w „wypadku samochodowym” Pa-
tryka Groszka do karetki pogotowia,
która odjechała na sygnale. Oprócz
Patryka „rannymi” byli Sebastian
Kryszewski i Mateusz Kowalczyk.

W piątek odbyło się w szko-
le przedstawienie „Baśń higienicz-
na o królewnie Śnieżce i siedmiu
krasnoludkach”, na którym honoro-
wymi gośćmi byli pracownicy GOZ
w Trąbkach Wielkich. Przedstawie-
nie przygotowała pani Mariola Jan-
kowska wraz z siedmioma krasno-
ludkami (Mateusz Kowalczyk, Da-
rek Grot, Adaś Lewańczyk, Monika
Kowitz, Darek Tysler, Anetka Grot,
Patryk Groszek) i królewną Śnież-
ką (Kamila Krakowska). Po strawie
duchowej nasi mili goście udali się
na „małe co nieco” przygotowane
przez reżysera.

Tydzień zakończył się kursem
pomocy przedlekarskiej dla nauczy-
cieli ze szkoły w Czerniewie i Trąb-
kach Wielkich.

Mariola Jankowska
Przemysław Sautycz

KRONIKA
nie tylko parafialna

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem
informujemy (jak się potocznie mó-
wi „diabeł ogonem nakrył” zdjęcia
z tej uroczystości i zupełnie przypad-
kowo się odnalazły), że 25 grudnia
2002 r. w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:

� Karol Jaszewski, syn Doroty
i Zdzisława zam. w Trąbkach
Wielkich,

� Łukasz Pelowski, syn Moniki
i Wojciecha zam. w Ełganowie.

Serdecznie przepraszamy za zaist-
niałą sytuację, życząc jednocześnie

błogosławieństwa Bożego i wszech-
stronnej opieki Matki Bożej Trąb-
kowskiej dzieciom i ich rodzicom.

***

29 marca w naszym kościele została
odprawiona Msza św. w intencji Ju-
bilatów państwa Reginy i Stanisła-
wa Nowaków z Kleszczewa, którzy
obchodzili 55. rocznicę zawarcia sa-
kramentu małżeństwa. Z tej okazji
Jubilaci otrzymali list gratulacyjny
od Metropolity Gdańskiego Arcybi-
skupa Tadeusza Gocłowskiego oraz
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W dniu chrztu św. Łukasz Pelowski z Ełganowa wraz z rodzicami i chrzestnymi.

W dniu chrztu św. Karol Jaszewski z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami
i chrzestnymi.
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Czcigodni Jubilaci państwo Regina i Stanisław Nowakowie z Kleszczewa.

W dniu jubileuszu „Srebrnych Godów” państwo Kazimiera i Kazimierz Cieszyńscy
z Trąbek Wielkich.
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upominek w postaci Pisma Św. No-
wego Testamentu od naszego ks.
proboszcza Edwarda Szamańskie-
go. Do gratulacji i życzeń z okazji
tak niezwykłego jubileuszu dołą-
cza się również redakcja „Kany”.
Dodajmy, że Państwo Nowakowie
wychowali 7 córek oraz doczekali
się 20 wnuków i 7 prawnuków.

***
W dniach od 3 do 8 kwietnia odbył
się pobór wojskowy w Pruszczu
Gdańskim, na który stawiło się 96
poborowych (rocznik 1984) z terenu
naszej gminy.

***
5 kwietnia jubileusz „Srebrnych Go-
dów” obchodzili małżonkowie Kazi-
miera i Kazimierz Cieszyńscy zam.
w Trąbkach Wielkich. Z tej oka-
zji w naszym kościele odprawiona
została Msza św., podczas której
ks. proboszcz Edward Szamański
wręczył Jubilatom list gratulacyj-
ny od Metropolity Gdańskiego Ar-
cybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
oraz upominek w postaci Pisma Św.
Nowego Testamentu. Do gratulacji
i życzeń dla Jubilatów dołącza się
także redakcja „Kany”.

***
6 kwietnia chrzest św. w naszym ko-
ściele otrzymała Martyna Ziemian,
córka Moniki i Piotra zam. w Trąb-
kach Wielkich.

***
11 kwietnia odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie,
podczas której radni obradowali na
następujące tematy:

1) Przewodniczący Rady Gminy Jó-
zef Sroka i wójt Błażej Konkol
złożyli podziękowania i wręczyli
upominki byłym sołtysom: Krysty-
nie Cholewińskiej z Kłodawy oraz
Witoldowi Grosowi z Sobowidza,
którzy pełnili tę funkcję w latach
1999 – 2003.

Przewodniczący Rady powitał
uczestniczących w sesji po raz
pierwszy nowych sołtysów, a mia-
nowicie Stanisława Czaikowskiego
z Kłodawy oraz Mariusza Kraiń-
skiego z Sobowidza.

2) Radni zmienili budżet na
2003 r., zwiększając wydatki o kwotę
225 tys. zł. Z tej sumy przeznaczono:
79 tys. zł na uzupełnienie funduszy
przeznaczonych na budowę wodo-
ciągu w Kleszczewie; 50 tys. zł na
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego naszej gminy; ponad 21 tys. zł
na działalność świetlic socjotera-
peutycznych; 10 tys. zł na zakup
sprzętu na potrzeby obrony cywilnej
oraz 20 tys. zł na konserwację i nad-
zór nad kotłownią gazową w hali
sportowej. Pozostałą część z kwoty
225 tys. zł przeznaczono na szereg
różnych wydatków, które zawsze
pojawiają się w trakcie realizacji
budżetu. Całość tych wydatków po-
kryta będzie z tzw. „wolnych środ-
ków” znajdujących się w gminnym
budżecie.

3) Radni przyjęli sprawozdanie Wój-
ta z wykonania Budżetu Gminy za
2002 r. i jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Wójtowi za ubiegły rok.
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W dniu chrztu św. Martyna Ziemian z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami
i chrzestnymi.

Budowa segmentu „B” Gimnazjum w Trąbkach Wielkich – fundamenty, stan
18.04.2003 r.
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4) Uchwalono nowy Statut Gmi-
ny, który musiał być zaktualizowa-
ny w związku z szeregiem zmian
ustawowych, regulujących działal-
ność samorządu terytorialnego. No-
wy Statut zacznie obowiązywać po
upływie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego.

5) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia zasad usytuowania na terenie
naszej gminy miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych.

6) Radni zdecydowali o nabyciu
przez Gminę 3 budynków mieszkal-
nych (21 mieszkań) wraz z infra-
strukturą (ujęcie wody, oczyszczal-
nia ścieków), położonych na działce
nr 132/10 o pow. 1,19 ha w Gołębie-
wie Wielkim (Cegielnia), należących
do Zofii i Romana Reich, w zamian
za zaległości w podatku od nieru-
chomości.

***
W dniach od 12 do 16 kwietnia
odbyły się w naszej parafii rekolek-
cje wielkopostne. Nauki rekolekcyj-
ne wygłosił ojciec Marek Wentylica
z zakonu kapucynów w Stalowej
Woli. Na zakończenie rekolekcji św.

ojciec Marek udzielił błogosławień-
stwa połączonego z odpustem zu-
pełnym.

***
Jak już informowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Kany”, rozstrzygnię-
ty został przetarg na budowę wodo-
ciągu w Kleszczewie. Wynik przetar-
gu został zatwierdzony przez decy-
dentów Biura SAPARD w Gdańsku,
które współfinansuje tę inwestycję.
Przetarg wygrała firma „Korpos”
z Kartuz, która podjęła się zrealizo-
wać tę inwestycję za sumę 869 tys. zł
w terminie do lipca 2003 r.

***
Trwają prace przy budowie seg-
mentu „B” Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. Z umowy na realizację
całej inwestycji przez firmę „Prze-
mbud” z Gdańska zostały wyłączo-
ne segmenty „C” i „D”, natomiast
skróceniu uległ termin realizacji
segmentu „B” – z grudnia na sier-
pień 2003 r. Segment „B” zawierać
będzie 6 izb lekcyjnych i 2 gabi-
nety na parterze oraz bibliotekę
z czytelnią na poddaszu.

Oprac. S. D.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z marca to GETSEMANI.
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.
Kupon z podanym rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 25 maja).

1
2

3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

1. Nazwisko papieża Jana Pawła I. 2. Biblijny mądry król. 3. Ojciec Maryi.
4. Matka Jana Chrzciciela. 5. Dzień tygodnia, w którym żydzi obchodzą
szabat. 6. Nabożeństwo ku czci Maryi. 7. Największy cud Pana Jezusa. 8. Imię
„niewiernego” Apostoła. 9. Był nim np. św. Piotr i św. Paweł. 10. Dzień śmierci
Pana Jezusa. 11. Wiara góry. . . 12. Wielki czciciel Maryi, który poniósł śmierć
męczeńską w Oświęcimiu. 13. Miejsce narodzin Pana Jezusa. 14. Np. chrzest
i bierzmowanie. 15. Świeca związana ze świętem Ofiarowania Pańskiego.
16. Wesołego. . . – jedno z życzeń wielkanocnych.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2003

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Stanisława biskupa,
p. Preussa;
Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego (6. rocznica
śmierci)

2. Pierwszy piątek mie-
siąca, przebłagalna za
grzechy parafian, z róży
św. Teresy Ledóchowskiej,
p. Chmielewskiej;
Za zmarłych z rodzin Ptach
i Elwart (Czerniewo)

3. Za śp. Juliannę, Tadeusza
i Gabrielę Abramów, godz. 800

Za śp. Annę, Józefa i Jana
Jaworskich, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Zofię Dyksa, godz. 1100

Dziękczynna w dniu
imienin Marii Sautycz
i o błogosławieństwo Boże
w dalszym życiu, godz. 1800

4. Niedziela I Komunii św.
W pewnej intencji, godz. 800

W intencji dzieci
pierwszokomunijnych i ich
rodziców, godz. 1000

W pewnej intencji
p. Sienkiewicz, godz. 1230

(Czerniewo)
Za śp. Małgorzatę i Jana
Rogallów, godz. 1800

5. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże podczas matury dla
Mateusza Baumgarta

6. Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

7. Za śp. Danutę, Martę
i Bernarda Lefańczyków

8. Za śp. Stanisławę Skierkę
i Alfonsa Tiborskiego

9. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

10. Za śp. Łucję Selka
11. Za śp. Elżbietę Laga, godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Sierżantów,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Alfonsa Tiborskiego;
W intencji myśliwych, których
sztandar zostanie poświęcony
podczas tej Mszy św., godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich, godz. 1800

12. Za śp. Zofię, Barbarę, Teresę
i Stefana z rodziny Kusajów

13. Za śp. Stanisława Kromera
i Romana Bieńkowskiego

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

15. Za zmarłych z rodzin Kilasów,
Grunwaldów i Wołoszynów

16. Za śp. Gertrudę Dufke
(1. rocznica śmierci)

17. O powrót do zdrowia
Stanisława Gostomskiego

18. Za śp. Jerzego Jaszewskiego
(1. rocznica śmierci), godz. 800

Dziękczynna i o dalsze
błogosławieństwo Boże w pracy
i o zdrowie w 35-lecie urodzin
Jarosława Grota, godz. 930

(Czerniewo)
W pewnej intencji, godz. 1100

Za śp. Henryka Kusza,
godz. 1800
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19. Za śp. Bertę i Jana Stefanów,
Norę Nowak oraz Jana
Karnatha

20. Za śp. Józefa Szostka
i zmarłych z tej rodziny

21. Za śp. Jolantę Kopicką

22. Za śp. Zenona Szwocha
(8. rocznica śmierci)

23. Za śp. Stefana Kelpina
i zmarłych z rodziny Kelpinów
i Kiedrowskich

24. Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz zmarłych dziadków
z obojga stron

25. Za śp. Katarzynę (5. rocznica
śmierci) i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 800

Za zmarłych z rodzin Blokus
i Zulewskich, godz. 930

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

Za śp. Bronisławę i Bronisława
Kotwów, godz. 1800

26. Za śp. Pelagię Bławat
27. Za zmarłych z rodzin Hensel

i Suss
Dziękczynna w 18-lecie
urodzin Ani Zielke

28. Za śp. Władysławę Tyc
29. Za śp. Jadwigę i Bernarda

Stolców oraz Gertrudę Ziarnik
30. Za śp. Norę Nowak
31. Za śp. Szczepana

Goczkowskiego (13. rocznica
śmierci)

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
12 maja: pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzi Wiktoria Halina Jaśkiewicz

ODESZLI DO PANA

30 marca: zmarł w wieku 71 lat śp. Jan Zawicki z Czerniewa

15 maja: 1. rocznica śmierci śp. Gertrudy Dufke
25 maja: 1. rocznica śmierci śp. Jerzego Jaszewskiego
28 maja: 1. rocznica śmierci śp. Hildegardy Goyke

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


