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Ja, gdy zostanę

nad ziemię

wywyższony,

przyciągnę

wszystkich do siebie.

J 12,32



JEZUS MIŁOSIERNY ODWIEDZA NASZE RODZINY

Dziękuję wszystkim parafianom,
którzy z głęboką wiarą goszczą
u siebie Obraz Miłosierdzia Bożego.
Niech owocem zawierzenia rodziny
Miłosierdziu Bożemu będzie conie-
dzielny pogłębiony udział we Mszy
św. i Komunii św. W okresie Wielkie-
go Postu bierzmy udział w Drodze
Krzyżowej i nabożeństwie Gorzkich
Żalów. Myślę, że kolejnym owocem
Nawiedzenia będzie odpowiedzialny
udział w tegorocznych rekolekcjach
wielkopostnych z przystąpieniem do
spowiedzi świętej. Jałmużną wielko-
postną wesprzyjmy wszyscy kościół
w Czerniewie, budujący się jako
pomnik wdzięczności za wielokroć
doznawane miłosierdzie Boże w na-
szym życiu.

Uczestnicząc 17 lutego w piel-
grzymce do sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Łagiewnikach, naby-
łem dla kościoła w Czerniewie ka-
mień węgielny z grobu św. Faustyny,

który może jeszcze w tym roku bę-
dzie wmurowany w ścianę kościoła
w Czerniewie. Postarałem się też
o relikwie św. Faustyny, które zo-
staną umieszczone w ołtarzu. Przy
okazji proszę przyjąć moje serdecz-
ne podziękowanie za Waszą wielką
ofiarność co miesiąc okazywaną na
budowę kościoła w Czerniewie.

Rodziny, które przyjmują Ob-
raz Miłosierdzia Bożego proszę, by
przy Obrazie umieścić domowy ob-
razek Miłosierdzia Bożego. Na jego
odwrocie przybijamy pieczęć oraz
wpis wszystkich domowników po-
twierdzający zawierzenie rodziny
Miłosierdziu Bożemu.

Peregrynacja Obrazu Miłosier-
dzia Bożego mijałaby się z celem,
gdybyśmy nie przyjęli Jezusa do ser-
ca. Wówczas i do nas odnosiłyby się
słowa Ewangelii: „przyszedł do swo-
ich, a swoi Go nie przyjęli”.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2004

7 marca: 2. niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 15,5 – 12.17 – 18
Flp 3,17 – 4,1
Łk 9,28b – 36

Uczniowie zapomnieli na górze o po-
ranku o otaczającej ich przyrodzie.

Zobaczyli inną rzeczywistość, przed-
tem przez nich nie dostrzeżoną.

Myślę, że są przynajmniej trzy
chwile w naszym życiu, kiedy wszyst-
ko, co nas otacza, staje się nieważne.

Zamiast słowa „przemienienie”
posłużmy się słowem „odsłonięcie”.

Czy nie odsłania się nam inna
rzeczywistość w chwili zagrożenia
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życia, wtedy, kiedy spotykamy Boga
w człowieku i wtedy, kiedy sam Bóg
daje znać o sobie w naszym życiu?

14 marca: 3. niedziela Wielkiego
Postu

Wj 3,1 – 8a.13 – 15
1 Kor 10,16 – 6.10 – 12
Łk 13,1 – 9

Stale dowiadujemy się o takiej czy
innej katastrofie. Zawala się nie-
jedna wieża. Ginie nieoczekiwanie
człowiek. Nie można jednak mówić:
spotkała go kara Boska. Kto tak mó-
wi – bluźni, bo pomniejsza wielkość
Boga do wymiaru zwykłego sędziego.
Chciałby zatrudnić Boga w charakte-
rze prawnika. Bóg ma swój kodeks,
sądzi inaczej. Nagła i niespodzie-
wana śmierć spotyka zarówno ludzi
złych, jak i dobrych.

Dla tych, co odeszli od Boga,
każda śmierć jest nieoczekiwana –
nawet ta powolna, w wygodnym łóż-
ku, pod troskliwą opieką lekarzy.
Módlmy się, aby Bóg nas zachował
od śmierci nieoczekiwanej. Śmierć
pokładająca ufność w Bogu, przemo-
dlona, oczekiwana – chociaż nagła,
nie jest zaskoczeniem.

21 marca: 4. niedziela Wielkiego
Postu

Joz 5,9a.10 – 12
2 Kor 5,17 – 21
Łk 15,1 – 3.11 – 32

– Jakie to niezwykłe. – Ojciec nie
czekał, aż syn do niego przyjdzie
i padnie mu do nóg, prosząc o prze-
baczenie. Sam wyszedł skruszonemu
na spotkanie. Warto jednak przypo-
mnieć starszego syna. Nie uciekł
z domu, nie roztrwonił majątku, ale

nie mógł znieść tego, że ojciec prze-
baczył jego marnotrawnemu bratu
i że wyprawił mu ucztę. Zwróćmy
uwagę na to, że ojciec wyszedł rów-
nież na spotkanie swemu starszemu
synowi, choć ten nie chciał nawet
z nim rozmawiać.

Jeżeli chodzi o nas, potrafimy nie-
raz przebaczyć, ale pozostają w nas
urazy, pretensje. Ojciec z ewange-
licznej przypowieści przebaczył –
i zapomniał. „Synu, tyś zawsze ze
mną i wszystko, co moje, twoje
jest”. Słowa te odnoszą się i do
nas. Nie uciekamy przecież od Boga,
bierzemy udział we Mszy świętej,
przyjmujemy sakramenty, zachowu-
jemy posty. Jeżeli jednak dręczy
nas to, że niewierzący mają nie-
raz łatwiejsze życie, że im się lepiej
powodzi – stajemy się podobni do
tego, co pozazdrościł bratu tucznego
cielaka.

28 marca: 5. niedziela Wielkiego
Postu

Iz 43,16 – 21
Flp 3,8 – 14
J 8,1 – 11

Czy zauważyliśmy, że kiedy Pan
Jezus powiedział: „Kto jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień” – najszybciej zaczęli odcho-
dzić starsi – widocznie poczuwali się
do winy.

Jeszcze inna uwaga. Najczęściej
albo potępiamy, albo jesteśmy po-
błażliwi. Pan Jezus nie rzucił kamie-
nia na grzesznicę, ale nie był dla niej
pobłażliwy. Nakazał jej odejść i nie
grzeszyć.

ks. Jan Twardowski
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ROZWAŻ TO W CZASIE WIELKIEGO POSTU
sześć wskaźników życia duchowego

Gdy człowiek zachoruje, udaje
się do lekarza. On poleca zbadać:
ciśnienie, krew, ilość cholesterolu,
morfologię, zrobić EKG. Otrzyma-
ne wyniki pozwolą określić stan
naszego zdrowia, przepisać odpo-
wiednie leki i zmobilizować do sto-
sowania odpowiedniej diety i stylu
życia.

Bóg chce, abyśmy zadbali
o zdrowie duchowe. Dlatego winni-
śmy śledzić ważne wskaźniki życia
duchowego, które pozwolą określić
nam stan naszej relacji z Bogiem.
Takimi wskaźnikami są:
1. Pokuta
2. Oddanie życia Bogu
3. Umieranie dla grzechu, a życie
dla Boga
4. Miłość ku Bogu
5. Miłość i służba bliźniemu
6. Tęsknota za spotkaniem z Chry-
stusem

Dzięki tym wskaźnikom z więk-
szą pewnością możemy stwierdzić,
czy zbliżamy się do Boga, czy za-
trzymaliśmy się w miejscu, lub
oddalamy się od Niego.

Zacznijmy od pokuty.

1. Pokuta

Wszyscy mamy świadomość, że
czasem trudno jest pełnić wolę Bo-
żą i pozwolić się Mu prowadzić.
Upadamy. Popełniamy grzechy. Pi-
smo święte uczy, że w Chrystusie

mamy odpuszczenie win (Ef 1,7).
W Nim obmycie duszy i moc do
przemiany życia. Gdy żałujemy, Bóg
nie tylko nam przebacza, ale za-
biera poczucie winy i wyprowadza
ze stanu beznadziei. Do grzechu
prowadzi wiele czynników: bolesne
wspomnienia, wpływ mediów, spra-
wy rodzinne i w pracy, egoizm,
pycha, a także wpływ złego ducha.

To wszystko skłania do powie-
dzenia „tak”, zamiast stanowczego
„nie” pewnym myślom i uczyn-
kom. Jeśli wyznajemy nasze grze-
chy. . . Bóg odpuści je nam i oczyści
z wszelkiej niepewności (1 J 1,9).
Pokuta pozwala nam dostrzec
grzech oddalający od Jezusa.

Przykład. Jestem skłonny do
plotek. Spowiadam się z tego.
Otrzymuję Boże przebaczenie i po-
moc, by strzec się postawy kryty-
kanctwa. On pomoże nam czuwać,
by powstrzymać się od grzechów
języka, aby nasze słowa były budu-
jące.

Poprzez pokutę pozwalamy Bo-
gu „wyciąć” zakażone komórki
grzechu, aby mogły „wzrastać” ko-
mórki posłuszeństwa i zaufania
Mu. Dlatego nie zaniedbujmy czę-
stego korzystania z sakramentu
pokuty. Świadomie uczestniczmy
w akcie pokuty podczas Mszy świę-
tej. Możemy zrobić krótki rachu-
nek sumienia przed rozpoczęciem
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Mszy św. i zastanowić się, z czego
konkretnie mamy się nawrócić.

2. Oddanie życia Bogu

Idąc brzegiem jeziora Galilej-
skiego Jezus zobaczył Andrzeja i je-
go brata Piotra. Powiedział do nich:
„Pójdźcie za Mną” (Mt 4,20). Oni
natychmiast zastawili sieci i poszli
za Nim. Czy to możliwe? Usłysze-
li trzy słowa: „Pójdźcie za Mną”
i ci przyszli apostołowie od razu
opuścili swoje domy, rodziny, swoje
zajęcia i poszli za Jezusem. Mate-
usz chciał tu ukazać radykalizm ich
decyzji. Rok, czy dwa lata później
Jezus zapytał uczniów: „Za kogo
Mnie uważacie?” Piotr w imie-
niu pozostałych odpowiedział: „Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe-
go (Mt 16,15 – 16). W tym mniej
więcej czasie Jezus powiedział do
tłumów: „Ja jestem chlebem życia”
(J 6,48). Wielu odeszło od Niego,
a Piotr znów przemówił: „Panie do
kogóż pójdziemy: Ty masz słowa
życia wiecznego. A myśmy uwie-
rzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym
Boga” (J 6,68 – 69).

Piotr nigdy nie zatracił przeko-
nania, że Jezus jest kimś więcej niż
człowiekiem, nawet w czasie zapar-
cia się Go, czy podczas Jego męki.
Po zmartwychwstaniu trzykrotnie
zapytany, czy Go miłuje, odpowie-
dział z naciskiem: „Tak Panie, Ty
wiesz że Cię kocham” (J 21,15 – 17).

Ewangeliczna relacja ukazuje
Piotra jak coraz dojrzalej oddawał
swoje życie Jezusowi. To miłość ku

Jezusowi stała się tak mocnym fun-
damentem, że przetrwała wszelkie
próby i przypieczętowana została
męczeństwem.

Podobnie jest z nami. Nasze od-
danie Jezusowi wzrasta w miarę,
jak poznajemy Jego miłość. W każ-
dym z nas jest troszkę z Piotra.
Jak on oddajemy życie Jezusowi,
wyznajemy Mu miłość, i jak Piotr
cofamy naszą decyzję.

Drugi wskaźnik życia ducho-
wego – oddanie życia Jezusowi,
mierzy się naszą jakością związku
z Jezusem. Jak Piotr trzeba powie-
rzyć życie Jemu: „Panie do kogóż
pójdziemy? Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Oddać życie Jezusowi,
to naśladować w codzienności Jego
miłość do ludzi. Jego miłosierdzie,
Jego hojność. To powtórzenie za
Piotrem: „Panie, do kogóż pójdzie-
my?”

Pokuta – jako pierwszy wskaź-
nik życia duchowego, prowadzi nas
do pojednania z Bogiem. Kolejnym
krokiem jest oddanie Mu swojego
życia.

Powierzając się codziennie Jezu-
sowi, małżonkowie odczuwają co-
raz więcej pokoju, miłości, goto-
wości przebaczenia, służenia sobie
nawzajem. Rodzice są świadkami,
jak ich dzieci mówią „nie” po-
kusom. Prosta praktyka codzien-
nej modlitwy zaowocuje niejednym
cudem przemiany naszego życia.
Niech poświęcenie życia Jezusowi
będzie dla każdego z nas pierwszą
i ostatnią czynnością dnia, która
pozwoli postawić Jezusa na pierw-
szym miejscu i zapewni zdrowie
duszy.
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3. Umieranie dla grzechu,
a życie dla Boga

By zrozumieć lepiej ten wskaź-
nik życia duchowego posłużę się
przykładem. Na ścianie w komi-
sariacie jest zdjęcie poszukiwanego
bandyty z podpisem: „Poszukiwa-
ny żywy czy martwy”. Władzom
porządkowym chodzi o uwolnienie
obywateli od tego przestępcy. W ży-
ciu duchowym jest nieco inaczej.
Gdyby w niebie umieszczono list
gończy z naszym zdjęciem, wid-
niałby podpis: „poszukiwany żywy
i martwy”. Jezusowi bowiem za-
leży, byśmy byli umarli dla grze-
chu, a jednocześnie żywi dla Boga.
Św. Paweł wyjaśnia tę przemianę:
„My wszyscy, którzyśmy otrzymali
chrzest zanurzający w Chrystu-
sa, zostaliśmy zanurzeni w Jego
śmierć” (Rz 6,2 – 3). Według Pawła
powinniśmy uważać się za umar-
łych dla grzechu, a żyjących dla
Chrystusa. Wg św. Pawła grzech
jest siłą, która wypacza naszą na-
turę i popycha do złych uczynków.
Bóg wskazuje nam drogę do wy-
zwolenia z mocy grzechu. Jest nią
chrzest. Czy zdaję sobie sprawę,
jak chrzest jest ważny w moim
życiu? Dzień mojego chrztu stał się
zarazem dniem wyzwolenia z mocy
grzechu. Grzech nie miał władzy
nad Jezusem. Od momentu Jego
śmierci i zmartwychwstania nie
musi mieć władzy nad nami. Choć
to prawda, to praktyka życia wska-
zuje, że moc grzechu ciągle nas
zniewala. Stąd umieramy każde-
go dnia dla grzechu, by żyć dla

Boga. Wyobraź sobie dwa domy
po przeciwległych stronach drogi.
Dom po lewej stronie reprezentu-
je panowanie szatana, a dom po
prawej stronie – panowanie Boga.
W momencie chrztu przenosimy się
z domu po lewej stronie do domu
po prawej stronie – do domu Boga.
Ale nadal z domu szatana emanu-
je moc grzechu, która wciąż nie
przestaje nas kusić i możemy paść
ofiarą, ulegając pokusie grzechu.
Zastanów się, czy badasz swoje su-
mienie i nawracasz się od grzechu?
Czy codziennie rano i wieczorem
powierzasz swoje życie Bogu? Czy
umacniasz się w pozycji umarłego
dla grzechu a żyjącego dla Boga?

4. Miłość ku Bogu

Pomyśl: Mama spogląda w oczy
dziecku, a ono odpowiada uśmie-
chem i radosnym gaworzeniem.
Chłopak oświadcza się dziewczynie,
a ona radośnie rzuca się w jego ra-
miona i odpowiada „tak”. Starszego
pana odwiedzają dawni przyjaciele
z pracy, a natychmiast poprawia
się jego samopoczucie. Kiedy czu-
jemy się kochani, widać to po nas.
Po prostu, miłość rodzi miłość. Ta
prawda stosuje się i do naszej re-
lacji z Bogiem. Świadomość, że On
nas autentycznie kocha rodzi pra-
gnienie odwzajemnienia i dzielenia
się nią z otoczeniem.

Św. Augustyn w miarę jak na-
sycał umysł wiedzą, odczuwał roz-
dźwięk między umysłem a ser-
cem przyzwyczajonym do miłości.
Upragniony spokój osiągnął, gdy
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doświadczył miłości Jezusa i od-
wzajemniał się pogłębiającą relacją
z Nim. To zaowocowało wzrostem
w świętości i czystości. Od niego
pochodzą słowa, że „Niespokojne
jest serce człowieka, dopóki nie
spocznie w Bogu”. Ta miłość ku
Bogu przynagla do życia zgodnego
z Ewangelią. Na miłość ze strony
Boga nie zasługujemy. To On wy-
brał nas bez naszych zasług „Już
przed założeniem świata i przezna-
czył nas dla siebie jako przybranych
synów” (Ef 1,4 – 5). On przyjął nas
za „swoje dzieci”. Jego ojcostwo
przejawia się nie tylko w nauczaniu
i karceniu, ale w okazywaniu czu-
łości i miłości oraz w przebaczeniu.
Rozumiejąc to św. Paweł wykrzyk-
nął: „Nic nas nie zdoła odłączyć od
miłości Boga, która jest w Chry-
stusie Jezusie Panu naszym” (Rz
8,38 – 39). Miłość Boga ku nam jest
potężna, gorąca i mocna. Zdołała
przekonać niemłodego Abrahama,
aby opuścił wszystko i wyruszył na
tułaczkę do obcej ziemi, a potem
by złożył w ofierze jedynego syna
Izaaka. Ona nawraca grzeszników,
pobudza do heroizmu i pójścia za
Nim. Możemy kochać Boga na trzy
podstawowe sposoby:

1. Mieć w sobie ducha modli-
twy (małżonkowie wzrastają, gdy
przebywają ze sobą jak najwię-
cej). Nasza miłość do Boga wzrasta
w miarę, jak spędzamy z Nim czas.

2. Oddawać Bogu swoje życie.
„Nikt nie ma większej miłości, jak
oddać życie za swoich przyjaciół”
(J. 15,13). za każdym razem kiedy
mówimy „nie” grzechowi, a „tak”

Jezusowi, spełniamy akt oddania
się Jemu. W ten sposób mówimy
Bogu jak dla nas jest ważny i jak
bardzo pragniemy czynić co się
Jemu podoba.

3. Pozwólmy Bogu wypełnić na-
sze serce. Niech On codziennie
od rana zajmie miejsce na tro-
nie naszego serca. Niech pierwsze
i ostatnie słowa każdego dnia będą
słowami miłości ku Niemu.

5. Miłość i służba bliźnim

W wieczerniku jest zdrajca i ten,
co się Go zaprze. Trudno sobie wy-
obrazić ten niezwykły gest. Jezus
bierze miednicę z wodą oraz ręcz-
nik i klękając, każdemu umywa
nogi. Gdy już stopy wszystkich
są obmyte, wtedy mówi: „Jeśli
Ja wasz Pan i Nauczyciel umyłem
wam nogi, to i wyście powinni sobie
nawzajem umywać nogi” (J 13,14).
„Przykazanie nowe daję Wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem, żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie”
(J 13,34). Jezus pragnie, byśmy
byli dobrzy dla innych, hojni dla
ubogich, abyśmy przebaczali tym,
którzy nas krzywdzą. Przykazanie
to wpisane jest w nasze sumienie.
W jaki sposób mamy umywać nogi
tym, którzy żyją wokół nas? Oprócz
tradycyjnych uczynków miłosier-
dzia (siedem co do duszy i siedem
co do ciała), są trzy sposoby takiej
służby.

1. Dzielić się Ewangelią. Czy ist-
nieje piękniejszy uczynek miłości,
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niż przyprowadzić kogoś do Jezu-
sa? Na tym polega ewangelizacja.

2. Przebaczać. Bóg okazuje nam
miłość właśnie przez to, że nam
przebacza. Im bardziej napełniamy
się Bogiem, tym łatwiej nam zapo-
mnieć zastarzałe urazy, odstąpić od
zemsty, skłonić się do pojednania
i przebaczenia. Chcemy, aby inni
też doznali miłości Jezusa.

3. Pomagać potrzebującym. „On
stał się ubogim, aby nas swoim
ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8,9).
Troska o potrzeby chorych, ubogich
jest znakiem, że rzeczywiście działa
w nas Chrystus. To za naszym po-
średnictwem Jezus pragnie słyszeć
i odpowiadać na wołanie ubogich,
skądkolwiek by ono dochodziło. On
obiecał, że nikt, kto poda choć-
by kubek wody jednemu z tych
najmniejszych, nie pozostanie bez
nagrody” (Mt 10,42).

6. Tęsknota za spotkaniem
z Chrystusem

Człowiek, gdy jest zakochany,
zmienia się nie do poznania. Bóg
pragnie, abyśmy tęsknili do chwi-
li, kiedy ostatecznie zjednoczymy
się z Nim. Poziom naszego życia
duchowego da się określić stop-
niem tęsknoty za powrotem Jezusa
w chwale. Gdy On powtórnie przyj-
dzie w chwale, utrwali na wieki
swoje królestwo, w którym otrzy-
mamy obiecane dziedzictwo i gdzie
„otrze z oczu wszelką łzę” (Ap
21,4). Ta nadzieja sprawia, że je-
steśmy gotowi nawracać się z grze-
chów, powierzać swoje życie Jezu-
sowi i dzielić się miłością z innymi.

Powrót Jezusa w chwale nazwany
jest dniem zbawienia, bo oznacza
zwycięstwo nad grzechem i śmier-
cią, w którym my możemy uczestni-
czyć. Zbawienie obejmuje również
zmartwychwstanie ciał i odnowę
wszelkiego stworzenia.

Czy zastanawiałeś się, jak wy-
gląda niebo? Spróbuj wyobrazić
sobie miejsce, gdzie nie ma choro-
by, nikogo nie niszczą grzechy ani
pokusy, ani podziały, ani śmierć.
Miejsce, gdzie wszyscy są radośni,
pełni pokoju, wzajemnie się mi-
łujący. Taką perspektywę roztacza
przed nami Jezus. Tego mamy wła-
śnie oczekiwać. Bóg pragnie, byśmy
wyczekiwali dnia spotkania z Nim,
jak młoda para wyczekuje dnia za-
ślubin. Mamy przygotować się do
niego całym życiem, jak student do
trudnego egzaminu.

Kiedy żałujemy za grzechy, kie-
dy powierzamy swoje życie Jezu-
sowi każdego dnia, kiedy umiera-
my dla grzechu, żyjemy dla Boga.
Kiedy serca przepełnia miłość do
Boga i do bliźnich, a czynimy to
wszystko z perspektywy zbawie-
nia, dostrzeżemy, że te warunki
są drogowskazami ułatwiającymi
osiągniecie wyznaczonego celu –
zbawienia. Bóg zaś, widząc w nas
taką dyspozycję, pomoże nam budo-
wać życie duchowe na fundamencie
Jego miłości. Niech On błogosławi
nam wszystkim.

ks. E. Szymański
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NOWE PRZEPISY LITURGII MSZY ŚW.

Od Środy Popielcowej wchodzą
w życie nowe przepisy liturgii Mszy
św. opracowane przez liturgistów
papieskich. Przygotowali oni trzecie
wydanie Mszału Rzymskiego. Jego
polskie wydanie ukaże się w później-
szym terminie, po przetłumaczeniu
na język polski i zatwierdzeniu przez
Stolicę Apostolską.

1. Czynności kapłana
Istotną zmianą jest, że homilii

podczas Mszy św. nie może gło-
sić osoba świecka. Miało to miej-
sce w krajach niemieckojęzycznych.
Homilię powinien zasadniczo głosić
kapłan, który celebruje Mszę św. Wy-
jątkowo może ją wygłosić jeden ze
współcelebransów lub diakon. Nigdy
nie może głosić homilii kapłan, któ-
ry nie uczestniczy w celebracji Mszy
św. Jeśli celebruje biskup, to on ma
niejako obowiązek wygłoszenia ho-
milii, by głębiej ukazała się jedność
Kościoła opartego na fundamencie
Apostołów.

Inną nowością jest to, że nawet
w liturgiczne uroczystości mogą być
kontynuowane we Mszy św. czytania
z danego cyklu, aby cykl czytań nie
został przerwany.

Kapłan odprawiający Mszę św.
nie powinien oddalać się od ołtarza
przy przekazywaniu znaku pokoju.
Przekazuje go w prezbiterium kon-
celebransom i ewentualnie usługują-
cym przy ołtarzu. Podkreślony został
gest łamania Chleba eucharystycz-
nego, w nawiązaniu do Ostatniej
Wieczerzy. Połączenie cząstki Hostii

z Najświętszą Krwią w kielichu ma
lepiej wyrazić jedność Ciała i Krwi
Pańskiej w dziele zbawienia. Gdy
jest obecny biskup, on sam winien
przewodniczyć celebracji Mszy św.,
dokonać łamania chleba, wygłosić
homilię, a po odczytaniu Ewangelii
może ewangeliarzem pobłogosławić
obecnych na liturgii.

2. Przyjmowanie Komunii św.

Zaleca się procesjonalne podcho-
dzenie do Komunii św. Można przyj-
mować ją w postawie klęczącej lub
stojącej. Zaleca się wcześniej, przed
przystąpieniem do Komunii św. wy-
konać gest przyklęknięcia. Określe-
nie sposobu przyjmowania Komunii
św. (do ust lub na rękę) pozo-
stawiono Konferencjom Episkopatu
danych krajów. W Polsce ostatni Sy-
nod Plenarny podtrzymał praktykę
przyjmowania Komunii św. do ust.

Poszerzona została praktyka
przyjmowania Komunii św. pod dwie-
ma postaciami. Mogą ją przyjmować
posługujący przy ołtarzu, członkowie
zgromadzeń zakonnych, alumni se-
minarium, uczestnicy rekolekcji lub
członkowie grup duszpasterskich,
dla których sprawowana jest Eu-
charystia. Biskup ustala dla swojej
diecezji zasady udzielania Komunii
św. pod dwiema postaciami. Może
pozwolić, by kapłani sami zdecydo-
wali o sposobie udzielania Komunii
św. pod dwiema postaciami.
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3. Kult Najświętszego Sakramentu
i krzyża

Nowe przepisy liturgiczne na-
kazują przyklękanie przed krzyżem
w Wielki Piątek po adoracji Krzyża
i w Wielką Sobotę. Jest to wyraz
czci dla zbawczej męki Chrystusa.
Krzyż wymaga w te dni szczególne-
go wyeksponowania, aby mogli go
adorować wierni przychodzący na
adorację lub przynoszący pokarmy
do poświęcenia.

Nowe przepisy ukazują centralną
rolę ołtarza podczas celebracji Mszy
św. (tzw. ołtarza soborowego). Nowe
kościoły należy tak budować, aby
na ołtarzu, na którym sprawuje się
Eucharystię, nie było tabernakulum.
Powinno być ono umieszczone w spe-
cjalnej kaplicy przeznaczonej do ado-
racji Najświętszego Sakramentu lub
w bocznej ścianie prezbiterium.

Zalecono więcej chwil milczenia
podczas Mszy św. Ma to pomóc
w przeżywaniu tajemnicy spotkania
z Bogiem. Należy zachować chwi-
lę milczenia po wezwaniu do aktu
pokuty, po każdym wezwaniu cele-
bransa: „Módlmy się”, po wysłucha-
niu czytań i Ewangelii, po homilii
i po Komunii św. Zaleca się śpiewać
stałe części Mszy św.: Chwała na
wysokości Bogu. . ., Prefację, Święty,
Święty. . ., Przez Chrystusa, z Chry-
stusem, i w Chrystusie. . ., Ojcze
nasz. . .

4. Posługa wiernych
podczas Mszy św.

Do nich należy prowadzenie śpie-
wów, komentarza liturgicznego do
czytań, odczytanie intencji Modlitwy

Powszechnej. Wspomina się też o po-
słudze Nadzwyczajnego Szafarza Ko-
munii św. Wyliczeni są zakrystianin,
zbierający na tacę ofiary. Do zadań
celebransa nie należy wykonywanie
czytań w Liturgii Słowa. Winny to
czynić przygotowane do tego oso-
by świeckie. W razie potrzeby, gdy
liczba przystępujących do Komunii
św. jest duża, celebrans może jed-
norazowo upoważnić do rozdzielania
Eucharystii odpowiednich wiernych.

5. Inne zalecenia

Konferencja Episkopatu przygo-
towuje przekład Mszału Rzymskiego,
który może wejść w użycie po apro-
bacie Stolicy Apostolskiej. Episkopat
kraju określa gesty i postawy wier-
nych oraz sposób przekazania znaku
pokoju i przyjmowania Komunii św.
(do ust czy na rękę). Konferencja
Episkopatu określa z jakiego mate-
riału może być zbudowany ołtarz,
jakie mają być naczynia liturgiczne,
a także krój i kolor szat liturgicz-
nych.

Biskup diecezjalny określa normy
udzielania Komunii św. pod dwiema
postaciami, zatwierdza projekty bu-
dowy kościołów i wyposażenia wnę-
trza kościołów oraz funkcje usługu-
jących (na przykład, czy do Mszy św.
mogą usługiwać kobiety, dziewczę-
ta).

Kardynał Józef Glemp, przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski postanowił, że nowe przepisy
liturgiczne wchodzą w życie od Śro-
dy Popielcowej 2004 r.

ks. E. Szymański
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MODLITWA ŚW. FRANCISZKA

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

KONFESJONAŁ

Nadeszła siódma dwadzieścia.
Za oknem panuje jeszcze zimowy
mrok. Z nieba ciągle sypie biały
puch. Ojciec Leopold powoli opróż-
nia szklankę gorącej herbaty. Za
dziesięć minut usiądzie w konfesjo-
nale, aby stać się pokornym narzę-
dziem Bożego przebaczenia.

– Dziś ostatnia niedziela Ad-
wentu – pomyślał stawiając pustą
szklankę na nocnym stoliku. – Ju-
tro Wigilia Bożego Narodzenia. Tyle
już lat minęło od tamtego szczegól-
nego w moim życiu dnia? Wtedy też
dwudziesty trzeci grudnia wypadł
w niedzielę. Nie pamiętam tylko
czy padał śnieg, ale chyba nie.

Minęło ponad pięć miesięcy od
tamtego wieczoru, gdy zabrałem
trzy kamienie z plaży i pierwszy raz
po wielu latach przekroczyłem próg
parafialnego kościoła.

Od tamtego dnia codziennie
uczestniczyłem w Eucharystii. Nie
rozumiałem co działo się wtedy ze
mną, ale czułem, że muszę tu przy-
chodzić. Brakowało mi tylko jedne-
go. Wymazania przeszłości z serca
i przyjęcia Jezusa pod postacią ka-
wałka chleba.

Za oknem zaczął bić dzwon. To
znak, że za pół godziny rozpocznie
się pierwsza niedzielna Msza świę-
ta. Młody kapłan chwyta w ręce
Biblię i opuszcza swój pokój. Głos
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dzwonu oderwał go od wspomnień
sprzed lat. Przemierzając klasztor-
ne korytarze powraca do myśli,
które napływały do jego serca pod-
czas porannej medytacji w kaplicy
nad zdaniem z Ewangelii według
św. Łukasza.

– Tyle lat byłem uschniętym
drzewem – wspomina schodząc po
schodach prowadzących do kościoła.
– Tyle lat wydawałem zgniłe owo-
ce. Proszę Cię Jezu, abym jednając
innych z Tobą sam był pojedna-
ny. Inaczej będę tylko obłudnikiem
dającym w prezencie zgniłe owoce.

Leopold delikatnie otwiera bocz-
ne drzwi do świątyni. Łagodnym
wzrokiem dostrzega ludzi oczeku-
jących na rozpoczęcie Mszy świę-
tej. O tej porze jest ich jeszcze
niewielu. Większość, aby za długo
nie siedzieć w kościele, przyjdzie
przed samym rozpoczęciem Eucha-
rystii. Kilka osób w starszym wieku,
zajmujących pierwsze rzędy ławek,
rozpoczyna właśnie odmawianie ró-
żańca. Inni rozrzuceni po kościele
siedzą, lub klęczą w milczeniu. Dwo-
je czekających pod samym chórem
ludzi w średnim wieku kontynuuje
rozpoczętą w domu, albo w dro-
dze rozmowę. Najwyraźniej przyszli
tylko z przyzwyczajenia, albo by
spełnić niedzielny obowiązek. Przy
bocznym ołtarzu świętego Antonie-
go klęczy liczący ponad pięćdziesiąt
lat mężczyzna. Przez wiele lat był
amatorem tanich win. Dziś kieru-
je miejskim klubem Anonimowych
Alkoholików. Raz po raz otwierają
się główne drzwi przez które wcho-
dzą kolejni niedzielni chrześcijanie.
Jedni ze spokojnym, inni z ponurym
wyrazem twarzy.

– Boże dlaczego ja ich osądzam?
– wypowiedział w myślach świado-
my, że on też jest tylko słabym
człowiekiem. – Nie jestem przecież
powołany do tego, by sądzić, lecz do
tego, by uzdrawiać. Dlaczego w tej
chwili potrafię tylko sądzić?

Młody kapłan podchodzi do za-
mkniętego konfesjonału. Otwiera
drzwi, po czym wchodzi do środ-
ka i siada na miękkiej poduszce.

– Uczyń mnie Panie narzędziem
Twojego pokoju – wypowiada pierw-
sze zdanie modlitwy zakładając w tej
samej chwili fioletową stułę na szy-
ję. – Abym niósł miłość tam gdzie
panuje nienawiść. Radość tam gdzie
panuje smutek.

Czekając na pierwszego peniten-
ta zapala światło oznaczające goto-
wość do służenia zranionym przez
współczesną cywilizację ludzkim du-
szom.

Po obu stronach jest jednak pu-
sto. Z pierwszych rzędów ławek
dochodzi głos trwającej modlitwy
różańcowej. Po otwarciu Biblii deli-
katnie przerzuca kolejne strony, aż
wreszcie znajduje dwudziesty roz-
dział Ewangelii według św. Jana:

Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie są im zatrzymane.

Te zdania z dwudziestego dru-
giego, oraz dwudziestego trzeciego
wersetu przypominają wydarzenie,
kiedy Jezus Chrystus w dniu swo-
jego zmartwychwstania ustanowił
sakrament pokuty i pojednania. On
pragnie oczyszczać ludzkie serca
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z bólów, które niesie z sobą współ-
czesny świat.

– Wtedy chyba sypał śnieg –
wypowiedział do siebie w myślach
wspominając tamtą szczególną w ży-
ciu ostatnią adwentową niedzielę. –
Bardzo wcześnie rano wyszedłem
z domu. Przez całą noc nie mogłem
zasnąć. Bałem się tamtego spotka-
nia, każdego słowa, jakie miałem
wypowiedzieć. Nie spowiadałem się
przecież tyle lat. To prawda, że
przez ostatni miesiąc nie myśla-
łem o niczym innym tylko o tych
kilkunastu a może kilkudziesięciu
minutach.

– Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus – odezwał się młody głos
po lewej stronie konfesjonału. – Czy
mogę się wyspowiadać?

Te słowa oderwały młodego ka-
płana z bliskich jego sercu wspo-
mnień.

– Na wieki wieków amen – odpo-
wiedział opierając lewe ucho o krat-
kę konfesjonału i biorąc w dłonie

fioletową stułę. – Niech Pan bę-
dzie w twoim sercu, abyś szczerze
wyznał swoje grzechy.

– Tylko, że ja – kontynuował
niepewnym głosem młody człowiek.
– Tylko, że ja nie umiem się spo-
wiadać.

– Jakoś sobie poradzimy – uspo-
koił Leopold świadomy, że sam
przeżywał kiedyś coś podobnego.
– Wszystko będzie dobrze.

Na chwilę zaległa absolutna ci-
sza. Tylko głos modlitwy różańcowej
docierał do uszu spowiednika i pe-
nitenta.

– Nie wiem od czego mam zacząć
– przerwał milczenie zraniony przez
życie człowiek. – Tak wiele jest do
powiedzenia.

– Najlepiej zacznij od począt-
ku. . .

ks. Dariusz Woźny

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – marzec 2003

Trąbki Wielkie

ul. Gdańska

1.03., poniedziałek: Jadwiga Górska
2.03., wtorek: Romuald Dunst,

Zofia Potrykus
3.03., środa: Jan Rogall
4.03., czwartek: Wiesław Kempa,

Tomasz Kempa, Leszek
Żukowski

5.03., piątek: Dariusz Orłowski
6.03., sobota: Gertruda Dargacz
7.03., niedziela: Józef Nieradko

8.03., poniedziałek: Marian
Wawrynowicz

9.03., wtorek: Zenon Kulwikowski
10.03., środa: Dorota Niewiadomska
11.03., czwartek: Romuald Nowak
12.03., piątek: Zofia Świetlik
13.03., sobota: Hildegarda

Kaszubowska i Irena Dudek
14.03., niedziela: Ryszard Ogórek
15.03., poniedziałek: Krzysztof

Ratkowski i Ewa Preuss
16.03., wtorek: Maria Kolendo
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17.03., środa: Lucyna Maliszewska
18.03., czwartek: Andrzej Gralla
19.03., piątek: Leszek Witkowski
20.03., sobota: Antoni Rychlicki
21.03., niedziela: Władysław Wysiecki
22.03., poniedziałek: Piotr Budnik
23.03., wtorek: plebania

ul. Pasteura

24.03., środa: Henryk Zalewski
25.03., czwartek: Teofil Bąk

ul. Krótka

26.03., piątek: Mirosław Bogdan

27.03., sobota: Paweł Kromer
28.03., niedziela: Ryszard Skowron
28.03., poniedziałek: Kazimierz

Łangowski

ul. Sportowa

30.03., wtorek: Ryszard Świerczek,
Wojciech Świerczek i Krzysztof
Ogonowski

31.03., środa: Marianna Bogdan
1.04., czwartek: Mirosław

Wengelewski

NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
architektura klasycystyczna

Zanim dokonam analizy archi-
tektury klasycystycznej należy wyja-
śnić pojęcie rokoka jako schyłkowej
fazy stylu barokowego. Rokoko to
samodzielny styl występujący tylko
w zdobnictwie i rzemiośle artystycz-
nym. Termin pochodzenia francu-
skiego oznacza „skałę, gałąź”. De-
koracja z kamyków i muszli miała
naśladować naturalne ściany grot.
Wnętrza ściany zdobi się ornamen-
tami kwiatowymi, owocami, rozbu-
dowanym zespołem liści. Dekoracje
stiukowe mają subtelne pastelowe
barwy. Wiele kościołów barokowych
w Polsce posiada wnętrze zdobione
modą rokoka.

Architektura klasycystyczna, in-
spirowana przez antyczną sztukę
rzymską i grecką, będzie dominu-
jącym nurtem w budowie kościołów
w Europie i Ameryce Północnej, w la-
tach 1770 – 1830. Uważny czytelnik
moich artykułów dostrzeże, że jest
to już drugi „powrót” starożytnych
Rzymian i Greków w architekturze
europejskiej.

Pierwszą wielką fascynacją sztuką
antyczną był okres odrodzenia w ar-
chitekturze zwany precyzyjnie rene-
sansem. Ponowne odkrycie antyku
związane jest z odkopaniem w 1738
roku Herkulanum i w 1848 roku
Pompei. Miasta te zostały zasypane
przez popioły wulkanu Wezuwiusz
w 79 r.n.e. Liczne wydawnictwa al-
bumowe przybliżyły czasy świetności
architektury Rzymu. Wydana przez
J. Winckelmanna w 1764 r. „Historia
sztuki u starożytnych” uzyskała wiel-
ki rozgłos. Książka ta propagowała
ideę starożytnego piękna uznając, że
sztuka antyczna jest niedoścignioną
doskonałością, na której współcześni
mogą się tylko wzorować, tworząc
budowle dla nowych czasów.

Drugim ważnym czynnikiem po-
znania antyku było „odkrycie Gre-
cji”. Podróżnicy odwiedzający Grecję
udowodnili, że architektura starożyt-
nych Hellenów była źródłem wielkie-
go bogactwa, na którym wzorował
się Rzym. Zanim w II połowie XIX
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wieku utrwaliła się nazwa, styl kla-
sycystyczny, w Anglii nazywano go
„stylem Adama”, lub nurtem palla-
diańskim, we Francji „stylem Ludwi-
ka XVI”. W Polsce często mówiono,
że jest to „styl Stanisława Augusta”.

Najprościej obraz architektury
klasycystycznej można opisać w na-
stępujący sposób. Rzymska lub grecka
fasada świątyni z trójkątnym przy-
czółkiem i kolumnowym portykiem.
Kościoły wznosi się na planie koła,
krzyża greckiego lub wydłużonego
prostokąta. Porządki architektonicz-
ne (dorycki, joński, koryncki, kompo-
zytowy) uwarunkowane są względa-
mi konstrukcyjnymi. Nie tylko zdobią
ściany, ale głównie dźwigają belkowa-
nie. Oszczędną dekorację ścian stano-
wią: liście akantu, wieńce, girlandy,
medaliony ze wstęgami, wazy, urny,
sztandary czy nawet rózgi liktorów.
Najlepszym przykładem tego stylu są
dwa paryskie kościoły: kościół Św.
Marii Magdaleny i św. Genowefy.
Ten drugi znany dziś jako Panteon
jest miejscem wiecznego spoczynku
Wielkich Francuzów.

Świątynia Marii Magdaleny ma
kształt i strukturę klasycznej grec-
kiej świątyni. Kolumnada, składająca
się z 52 kolumn korynckich, wyso-
kich na 20 metrów, otacza wnętrze
świątyni. Imponujący frontom z fry-
zem przedstawiającym sąd ostatecz-
ny przyciąga wzrok każdego turysty.
Wnętrze jest oczywiście pozbawione
naw. Kościół ukończono już w okre-
sie upadku Napoleona w 1814 roku,
a fryz z frontonu pochodzi z ro-
ku 1834. Kościół św. Genowefy był
wotum za uleczenie z ciężkiej choro-
by Ludwika XV w 1744 r. Budowę
rozpoczęto w 1758 r. a ukończono
w roku wybuchu rewolucji w 1789.
W czasie rewolucji kościół przekształ-
cono w świątynię Sławy. Dziś jest to

kościół katolicki (rzadko wykorzysty-
wany), gdzie spoczęły prochy naszej
rodaczki Marii Curie-Skłodowskiej.
Budowla jest imponująca – ma 110 m
długości i 83 m wysokości. Fronton
podtrzymują 22 kolumny, na któ-
rych alegorycznie przedstawiona jest
Ojczyzna pomiędzy Wolnością a Hi-
storią. Pod nim można przeczytać
napis „Wielkim ludziom, wdzięczna
Ojczyzna”. Budowlę nakrywa kopuła,
na którą można się wspiąć po 425
stopniach. Kopuła jest łudząco po-
dobna do tej, która nakrywa katedrę
św. Pawła w Londynie. Samą czaszę
kopuły dźwiga pierścień kolumn ko-
rynckich. Na naszych ziemiach wg
tego stylu wzniesiono w Warszawie
kościół ewangelicko – augsburski oraz
katedrę w Wilnie.

Cechy charakterystyczne tego sty-
lu są następujące:
� Kościoły wznoszone są jako budow-

le centralne na planie koła lub
krzyża greckiego.

� Kościoły wzorowane na greckich
świątyniach budowane na planie
wydłużonego prostokąta.

� Świątynie mają matematycznie wy-
liczone proporcje.

� Frontony budowli zdobią zapoży-
czone z antyku kolumny, szczyty,
fryzy, rzeźby.

� Budowle nie posiadają naw.
� Zdobienia wewnątrz kościołów wzo-

rowane są na dekoracjach stylizo-
wanych na antyczne.

� Sklepienia nakryte są kopułami.
� Budowle wznosi się z dużych ciosów

kamiennych.
� Często łączy się fronton greckiej

świątyni z budowlą opartą na planie
koła (wzór z rzymskiego Panteonu).

W tym stylu powstają liczne bu-
dynki o charakterze świeckim, są to
zarówno pałace możnych jak i budow-
le o charakterze publicznym. W Pol-
sce wybudowano w tym stylu:
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� Łazienki w Warszawie
� Pałac w Śmiełowie
� Gmach Teatru w Warszawie, na

którym ostatnio ustawiono rzym-
ską kwadrygę.

� Salę Balową w pałacu – Na Wodzie
w Łazienkach.

Założenia architektoniczne staro-
żytnych Greków i Rzymian są tak
oryginalne, że mimo upływu setek lat,
europejscy budowniczowie powracają
do myśli starożytnych, wykorzystując
je w różnych stylach architektonicz-
nych.

Mariusz Paradecki

Paryż, rysunki u góry: dawny kościół Ste Geneviève, 1764 –1790; zdjęcie poniżej:
kościół La Madeleine, 1806 –1842.
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STUDNIÓWKA

W związku z reformą systemu
edukacyjnego, oprócz nowego typu
szkół takich jak gimnazja, pojawiły
się także nowe zwyczaje, które ma-
ją szansę przerodzić się w trwalsze
tradycje.

Każde nowe obyczaje mają swo-
ich zwolenników jak i przeciwników,
jednak sam fakt ich pojawienia się
godny jest odnotowania. Do nowej
tradycji zaliczyć należy „studniów-
kę”, obchodzoną 100 dni przed eg-
zaminem gimnazjalnym. W naszym
Gimnazjum, kilka dni przed zabawą,
trwały w pocie i trudzie intensyw-
ne przygotowania. Uczniowie klas
trzecich, pod okiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego: Bożeny Witoń,
Zenona Kulwikowskiego i Przemysła-
wa Sautycza, ćwiczyli układ chore-
ograficzny poloneza, aby tym tańcem
godnie rozpocząć zabawę. Natomiast
wychowawcy klas trzecich: Janusz
Beyer, Krzysztof Tuszkowski, Anna
Puta i Zenon Kulwikowski, skupili się
na zagadnieniach administracyjno-
-organizacyjnych. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu wszystkich zaintere-
sowanych, przygotowania udało się
zakończyć na czas.

5 lutego 2004 roku o godzinie
19 w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka rozbrzmiały dostojne
dźwięki poloneza, rozpoczynające bal.
Odświętny i uroczysty ubiór uczniów
oraz znakomity akompaniament Ja-
nusza Beyera zwrócił uwagę na na-
strój i dostojność tej chwili. W swoim
przemówieniu Dyrektor Gimnazjum
Mariusz Paradecki podkreślił wagę
zbliżających się egzaminów, ich zna-
czenie dla przyszłości młodzieży i ich
późniejszych losów. Zachęcił wszyst-
kich do cięższej i bardziej efektyw-
nej pracy na progu dorosłego życia.
Skromny poczęstunek, składający się
głównie ze słodyczy, rozpoczął dal-
szą część uroczystości. Najważniejsza
oczywiście była huczna zabawa, pod-
czas której wiodła prym szkolna mło-
dzież. Nie trzeba chyba dodawać, że
cały wieczór przebiegał w znakomi-
tej atmosferze. Do powodzenia tego
przedsięwzięcia przyczynili się rodzi-
ce gimnazjalistów, za co wychowawcy
klas trzecich serdecznie dziękują.

Anna Puta

PIERWSZY BAL W OCZACH UCZNIÓW

„Moim zdaniem Studniówka zo-
stała profesjonalnie zorganizowana.
Wysiłek wychowawców i uczniów za-
owocował miłą atmosferą. Wszyscy
zauważyliśmy, jak bardzo trzecie kla-
sy są zżyte. Nie wyobrażam sobie za-
kończenia roku bez następnej takiej
imprezy. Oceniam ją na „6”.

(Michał Bohla kl. III d)

„Studniówka moim zdaniem była
super. Polonez był udany, po ślimaku
się troszeczkę zepsuło, ale jakoś wy-
szło. Nikt nie marudził, każdy bawił
się dobrze, tylko niektóre dziewczyny
narzekały na nogi. Dziękuję nauczy-
cielom za zorganizowanie nam tej
zabawy”.

(Teresa Bukowska kl. III a)
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„Studniówka była organizowana
po raz pierwszy w dziejach nasze-
go gimnazjum i okazała się świet-
nym pomysłem. Po uroczystej części,
w której tańczyliśmy poloneza, za-
brzmiały dyskotekowe rytmy. Był to
fantastyczny wieczór, pełen ekscy-
tujących przeżyć, który na pewno
na długo utkwi w pamięci każdego
trzecioklasisty”.

(Joanna Kowalewska kl. III a)

„Mieliśmy tydzień. Tydzień na
zorganizowanie balu, którego ucz-
niowie z klas 3 pragnęli. Pierwszy
raz w Gimnazjum była organizowana
studniówka. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na tę chwilę. Tego
dnia nie myśleliśmy o niczym innym
– tylko o balu. Studniówka zaczęła
się od tańca – poloneza. Wszyscy byli
ubrani w stroje balowe: dziewczyny

w suknie, chłopcy w garnitury, co
bardzo mi się podobało. Mimo ele-
ganckich strojów wszyscy bawili się
świetnie. Nikt nie chciał opuścić sali.
Nauczyciele, tak jak i my, świetnie
się bawili. Zabawa zakończyła się
o 23”.

(Anna Jagła kl. III b)

„Studniówka była dla mnie czymś
wyjątkowym. Po raz pierwszy przeży-
łem prawdziwą imprezę. Elegancka,
przyzwoita i w bardzo miłym towa-
rzystwie. Jestem szczęśliwy myśląc,
że mogłem uczestniczyć w tak pięk-
nej uroczystości. Chciałbym cofnąć
czas, by móc rozkoszować się tamtą
chwilą”.

(Wojciech Kleba kl. III b)

Zebrała Dorota Niewiadomska

Jak na studniówkę przystało, rozpoczęto polonezem.
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SPORT I REKREACJA
forma pracy nad sobą i tworzenia wspólnoty

Definicja kultury fizycznej mówi,
iż „. . .jest to dziedzina zajmująca się
m. in. racjonalną organizacją czasu
wolnego”.

Na kilka chwil chciałbym się
zatrzymać właśnie nad organizacją
czasu wolnego w ciągu roku dla na-
szych mieszkańców, na przykładzie
sołectwa Ełganowo, które jest mi
najbliższe.

Jak zintegrować wieś, kiedy nie
ma szkoły, ośrodka kultury, cie-
płej jasnej świetlicy. . .? Trudno –
mówiąc krótko. Tym bardziej mo-
żemy być dumni, jako mieszkańcy
Ełganowa, z sukcesów jakie osią-
gnęliśmy w roku 2003, tak na niwie
organizacyjnej, jak i sportowej.

Często słyszę, że nic się na
wsi nie dzieje. . . Czyżby? A może
nie wiemy o dokonaniach naszych
sąsiadów, albo po prostu w jakiś
dziwny sposób się wstydzimy. Chcę
w małym zakresie przedstawić boga-
ty wachlarz osiągnięć mieszkańców
Ełganowa w 2003 r. W całorocz-
nej imprezie organizowanej przez
GOKSiR, pod nazwą IX Puchar
Gminy Trąbki Wielkie, nasza wieś
po raz szósty okazała się najlep-
sza. Wygrywaliśmy drużynowo jako
sołectwo w szachach, warcabach,
brydżu, piłce nożnej, lidze gminnej
piłki nożnej, lekkoatletyce, strzelec-
twie, kronikarstwie. Drugie miejsce
zajęliśmy w halowej piłce nożnej,
a trzecie – w tenisie stołowym.
Ponadto chłopcy z rocznika 1991
i młodsi wygrali doroczny Puchar

Lata w Piłce Nożnej. Reprezentacja
w składzie Marek Radelski, Mateusz
Surma, Przemysław Knitter i Jan
Trofimowicz wywalczyła VI miej-
sce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
LZS w Zielonej Górze w bloku im-
prez turystycznych. 1 czerwca Rada
Sołecka przy współpracy z Ośrod-
kiem Kultury zorganizowała rado-
sny Dzień Dziecka. Przygotowano
spotkanie (wiosenną biesiadę) dla
seniorów Ełganowa. Udało się tak-
że po raz kolejny zorganizować
pielgrzymko-wycieczkę dla miesz-
kańców wsi – tym razem po połu-
dniowej części Kaszub.

Jest jeszcze czas i są chęci
na utrzymanie porządku na bo-
isku i kopanie piłki w drużynie
piłkarskiej LZS „Sokół” Ełganowo
w II grupie B-klasy, gdzie nasze
„Sokoły” po rundzie jesiennej są
na pozycji wicelidera. Warto pod-
kreślić, że w niedzielne popołudnia
na meczach zjawiają się regularnie
kibice (całymi rodzinami) w liczbie
ponad 100 osób.

W sportowo-kulturalnym duchu
wychowuje młodzież i dorosłych na-
sza jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej pod kierownictwem An-
drzeja Surmy i Lecha Leśniewskie-
go. Strażacy z Ełganowa zdobywają
laury na imprezach i zawodach
gminnych i powiatowych.

Ktoś powie: Ełganowo śpi. Czyż-
by? Jak widać nie do końca. Blisko
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70 osób w 2003 r. było „wciągnię-
tych” w wir reprezentowania wsi
w imprezach na terenie gminy, do
tego dochodzą jeszcze kibice.

Czuje się ducha sportowego, du-
cha, który pozwala, poprzez szeroko
rozumiany sport i rekreację, praco-
wać nad własnym ciałem, a przy
tym integrować mieszkańców. Oka-
zją aby podziękować zasłużonym dla
sportu w Ełganowie i zawodnikom
„Sokoła” stał się IV Bal Sportowca
LZS „Sokół” Ełganowo, który odbył
się w GOK-u (albowiem nadal nie
mamy świetlicy z zapleczem). Na
uroczystość przybyły całe pokolenia
sportowców związanych z Ełgano-
wem. Blisko 40 osobom wręczo-
no specjalnie przygotowane medale

„Zasłużony dla LZS Sokół Ełga-
nowo”. Przy dźwiękach orkiestry
ponad 80 osób bawiło się wspólnie
do świtu.

Jak widać sport, rekreacja są
jakąś alternatywą dla tych, któ-
rzy często przesiadują na przystan-
kach, a rzadko odwiedzają świąty-
nie. Składam na łamach „Kany” ser-
deczne podziękowanie wszystkim,
którzy swoim społecznym zaanga-
żowaniem (podkreślam: społecznym
– wszak nikt z nas na tym nie zara-
bia) stwarzają, szczególnie dzieciom
i młodzieży jakąś formę rozrywki
poprzez sport, a także integrują
nasze Ełganowo.

Jan Trofimowicz jr

Zawodnicy z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obecni na Balu Sportowca
LZS „Sokół” Ełganowo.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

17 stycznia ksiądz prałat Edward
Szymański poświęcił nowy gabi-
net stomatologiczny, należący do
p. Agnieszki Gralak. Gabinet znaj-
duje się w lokalu przy ul. Akacjo-
wej 7 w Trąbkach Wielkich.

***
26 stycznia, w budynku Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, rozpo-
częła działalność Gminna Biblioteka
Publiczna, przeniesiona z obiektu
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich. W nowym lokalu jest
znacznie więcej miejsca, tak więc
można było urządzić dużą czytel-
nię. Pomieszczenia biblioteki znaj-
dują się na poddaszu segmentu „B”
i są dostępne dla uczniów bezpo-
średnio ze szkoły, a dla pozostałych
czytelników jest oddzielne wejście
z zewnątrz budynku. Pani Anna
Chmielewska, kierująca biblioteką
od wielu lat, jest bardzo zadowolo-
na z nowej siedziby, ale marzą jej się
nowe regały na książki, ponieważ
stare, przeniesione z poprzedniego
lokalu, nie spełniają aktualnych po-
trzeb. W czytelni są już nowe stoliki
i krzesła, więc można w dobrych
warunkach korzystać na miejscu
z zasobów bibliotecznych.

***
27 stycznia w Trąbkowskim Gim-
nazjum odbyło się spotkanie opłat-
kowe dla osób niepełnosprawnych
i samotnych, zorganizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le władz gminnych, Powiatowego
Urzędu Pracy z Gdańska, „Carita-
su” Archidiecezji Gdańskiej, księża
z naszej parafii oraz państwo Or-
nowscy z Fundacji Pomocy Społecz-
nej „Pan Władek” z Gdańska. Dla
uczestników spotkania przygotowa-
no paczki, które wręczył św. Mi-
kołaj. Spotkanie uświetnił występ
gimnazjalnego chóru, a do tańca
przygrywał zespół muzyczny, złożo-
ny z pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej z Rudna.

***
30 stycznia Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Trąbkach Wielkich zorganizo-
wał Dzień Babci i Dziadka. Impre-
za odbyła się w sali widowiskowej
GOK. Przy kawie i słodyczach go-
ście spędzili piątkowe popołudnie.
Czas spotkania wypełniły występy
zespołu teatralnego pod kierunkiem
Stanisława Szulista oraz zespołu
„Pszczółkowianki” z Pszczółek.

***
1 lutego w naszym kościele chrzest
św. otrzymał Kamil Henryk Kusz,
syn Moniki i Krzysztofa z Trąbek
Wielkich.

***
2 lutego, w uroczystość Ofiarowa-
nia Pańskiego, w czasie wieczornej
Mszy św. w naszym kościele, zo-
stały poświęcone świece dzieci klas
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Nowo ochrzczony Kamil Henryk Kusz z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami
i chrzestnymi.

Podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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drugich, przygotowujących się do
przyjęcia I Komunii św.

***
5 lutego odbył się, po raz pierwszy
w historii Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich, bal uczniów klas trzecich
tzw. studniówka. Szerszą relację
z tej imprezy znajdą czytelnicy na
stronach 17–18.

***
6 lutego odbyła się pierwsza w tym
roku sesja Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. Głównym tematem obrad było
uchwalenie budżetu Gminy na 2004
rok.

Dochody budżetowe uchwalono
w wysokości 14,2 mln zł, a wydatki
w wysokości 15,9 mln zł. Jako źró-
dło pokrycia deficytu budżetowego
określono tzw. wolne środki w kwo-
cie 1,25 mln zł oraz kredyt długo-
terminowy w kwocie 0,4 mln zł.

Największą pozycję w wydatkach
budżetowych stanowi szeroko rozu-
miana oświata i wychowanie, która
pochłania ponad 57 % całego bu-
dżetu gminy. Kolejnymi działami
w strukturze wydatków budżeto-
wych są:

� administracja – 12,9 %

� opieka społeczna – 7,6 %

� ochrona środowiska i gospodarka
komunalna – 6,7 %

� rolnictwo – 3,1 %

� kultura – 2,8 %

� obsługa długu publicznego – 2,6 %

� gospodarka mieszkaniowa – 2,1 %

oraz szereg innych działów o mniej-
szym udziale procentowym.

Z najważniejszych wydatków in-
westycyjnych należy wymienić bu-
dowę oczyszczalni ścieków wraz
z fragmentem kanalizacji sanitar-
nej w Trąbkach Wielkich, na co
przewidziano w budżecie kwotę ok.
1,5 mln zł, a także zapłatę wyko-
nawcy za budowę segmentu „B”
gimnazjum w kwocie ok. 1,3 mln zł.

Informacje na temat innych pla-
nowanych inwestycji na 2004 r. za-
mieścimy w następnym numerze
„Kany”.

Ponadto radni podjęli uchwałę
w sprawie zaliczenia niektórych
dróg na terenie gminy do kategorii
dróg gminnych, co w przyszłości
może się wiązać z możliwością po-
zyskania funduszy „unijnych” na
ich modernizację.

W trakcie sesji podziękowano p. Ge-
rardowi Seidelowi, który w latach
1999 – 2004 pełnił funkcję sołtysa
w Pawłowie, witając jednocześnie
w gronie sołtysów p. Grzegorza
Malinowskiego, którego mieszkań-
cy Pawłowa wybrali na zebraniu
wiejskim w dniu 27 stycznia br.

***
7 lutego, w sali widowiskowej GOK
w Trąbkach Wielkich, odbył się Bal
Sportowca, zorganizowany przez
LZS „Sokół” Ełganowo.

***
21 lutego w tej samej sali odbyło
się uroczyste podsumowanie roku
sportowego 2003, połączone z Balem
Sportu 2004.

Opracował S. D.
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Ksiądz prałat Edward Szymański dokonuje poświęcenia nowego gabinetu stoma-
tologicznego w Trąbkach Wielkich.

Pani Anna Chmielewska w nowej siedzibie biblioteki gminnej.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, oto poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe ze
stycznia: 1. Beniamin; 2. Dawid; 3. Piotr; 4. Jakub; 5. Noe; 6. Kain.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Wzorem poprzednich miesięcy, zachęcamy was do wzięcia udziału w kon-
kursie, podczas którego będziecie mogły popisać się waszą znajomością
Pisma św. Taj, jek w ubiegłym miesiącu, na kuponie konkursowym (znaj-
dującym się na dole strony) należy wpisać krótkie odpowiedzi na poniższe
pytania. Kupon z rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 21 marca). Nagrody czekają na zwycięzców.

***

1. Co oznacza słowo „Ewangelia”?

2. Kto udzielił chrztu Jezusowi?

3. Jaki był zawód pierwszych uczniów Jezusa?

4. Gdzie Jezus zamienił wodę w wino.

5. Jakiej modlitwy nauczył Jezus swoich uczniów?

6. Jak miał na imię uczeń, który zdradził Jezusa?

7. Gdzie Jezus spędził najcięższe chwile przed swoim ukrzyżowaniem?

8. Gdzie został ukrzyżowany Jezus?
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Poeto

Poeto mego dzieciństwa!
Cytowało mi Cię szczęście.
Zwrotki Twoich
cudnych wierszy
wplotłam, trochę nieudolnie
w zdziecinniałe warkoczyki.

Niebo mi Cię malowało,
Farbami rymów liliowych,
Pozłacane epitety
Przypinałam do sukienek,
Do sandałów
I do lata.

Poeto!
Dziś słów nie braknie!
Umajone metafory,
Szelest liści, gwizd, plusk wody
Najsłodsze Twoje pieszczoszki,
Onomatopeje
Do dziś dźwięczą w moim sercu.

Marysia Roszak

#

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2004

1. Dziękczynna w 60-lecie urodzin
Józefa Grzelaka

2. Za śp. Henryka Kusza
(1. rocznica śmierci)

3. Za śp. Franciszka Sulewskiego
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Wojciecha,
p. Chmielewskiego
Za śp. Irenę, Kazimierza
i Stanisława Surmów

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian,
z róży św. Maksymiliana,
p. Świerczek
O błogosławieństwo Boże
dla Magdaleny Jaworskiej
(Trofimowicz)

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti
Za śp. Teresę i Wofganga
Kaszubowskich

7. Za śp. Władysławę Tyc
(1. rocznica śmierci), godz. 800

Za śp. Leona i Jana Hendrychów
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 1100

8. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich

9. Za śp. Krystynę (1. rocznica
śmierci) oraz Jerzego i Henryka
Belau
Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz Jadwigę
i Edwarda Czajków

10. W pewnej intencji (p. Gliniecka)
11. Za śp. Sylwestra Reimusa

oraz Jadwigę i Edmunda
Kąkolewskich

12. W pewnej intencji (o zdrowie)

13. O błogosławieństwo Boże
dla wszystkich solenizantek
noszących imię Krystyna,
a zwłaszcza dla pań: Tkaczyk,
Sroka, Gdaniec, Dyksa
Za śp. Kazimierza Krzosa oraz
za zmarłych z tej rodziny

14. Za śp. Leokadię Wolf (6. rocznica
śmierci) oraz za zmarłych
z rodziny Wolfów i Kielasów,
godz. 800

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Jerzego Franuszkiewicza,
godz. 1100

15. Za śp. Andrzeja Jaromina
(13. rocznica śmierci)

16. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
(1. rocznica śmierci)
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek

17. Dziękczynna w 82. rocznicę
urodzin Bronisławy Kulczyk
Za śp. Władysława Myszk oraz
za zmarłych z tej rodziny

18. Za śp. Stanisława Karcza
Za śp. Józefa, Józefę i Franciszka
Tkaczyków

19. Za śp. Józefa Preussa
Za śp. Zygmunta Nakielskiego
(4. rocznica śmierci)

20. Za śp. Bogdana Gdańca
21. Za śp. Agnieszkę i Jana

Elmanowskich oraz Hertę
Streich, godz. 800

Za śp. Józefa i Rozalię
Dończyków oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 930

(Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100
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22. Za śp. Tomasza i Klarę
Sławińskich
Za śp. Mariannę Kosińską
(16. rocznica śmierci)

23. W pewnej intencji
(p. Trofimowicz)

24. Za śp. Władysława i Henryka
Dąbrowskich

25. Za śp. Jana Karnatha
Dziękczynna w 85. rocznicę
urodzin Marii Knitter

26. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich oraz
Urszulę Salewską

27. Za śp. Alojzego Chyrka

28. Za śp. Leona (18. rocznica
śmierci) i Piotra Cieszyńskich,
godz. 800

Za śp. Stanisława Sienkiewicza,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Władysława i Józefa
Plaków, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

29. W pewnej intencji (o zdrowie)
31. Za śp. Edwarda Ciećko

Za śp. Szczepana Goczkowskiego
1.04. Za śp. Genowefę Sroka

(3. rocznica śmierci)
Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Katarzyny,
p. Keler

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 marca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Bogdana Bartosewiczów
19 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Jarosława Szarmachów

ODESZLI DO PANA

2 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Kusza
4 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Władysławy Tyc
9 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Belau
16 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Stanolewicza
30 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Zawickiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


