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Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mt 1,15)

ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 3 do 7 KWIETNIA 2004

Sobota 3 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela 4 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
16.30 Gorzkie żale, Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa

dla kobiet
18.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 5 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

10.45 Konkurs wiedzy religijnej, spotkanie z misjonarzem
11.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
12.00 Nauka rekolekcyjna dla nauczycieli w gimnazjum i Domu Pielgrzyma
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Droga krzyżowa w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
19.30 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 6 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

10.45 Droga krzyżowa w gimnazjum
11.00 Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków
12.00 Nauka rekolekcyjna dla nauczycieli w gimnazjum i Domu Pielgrzyma
17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.30 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 7 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem zupełnym;

proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.; proszę o ofiary dla ojca

rekolekcjonisty
11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
14.30 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; błogosławieństwo z odpustem zupełnym;

proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
Wielki Czwartek 8 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 9 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 10 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 22.00
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym – godz. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00; w wioskach – Ełganowo, godz. 9.30; Czerniewo, godz. 10.30; Kleszczewo
w Klubie Rolnika, godz. 11.00; Kleszczewo u państwa Ogórków, godz. 11.20;



W PROMIENIACH MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Krakowskie Łagiewniki są świa-
towym centrum kultu Miłosierdzia
Bożego. Początkowo rozwijał się on
w niewielkiej klasztornej kaplicy,
gdzie gromadzą się od lat Siostry Mi-
łosierdzia na codziennych zakonnych
modlitwach. W latach 1999 – 2002,
z inicjatywy kardynała Franciszka
Macharskiego, obok klasztoru wy-
budowano potężną bazylikę, którą
17 sierpnia 2002 r. konsekrował Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. Rocznie
pielgrzymuje tu około dwa milio-
ny pielgrzymów z całego świata.
Opiekunami sanktuarium są siostry
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia. Wielkim propagatorem kultu
Bożego Miłosierdzia jest ks. kar-
dynał Franciszek Macharski, który
w swoim herbie biskupim ma słowa:
„Jezu ufam Tobie”.

Karol Wojtyła wielokrotnie mo-
dlił się w łagiewnickim sanktuarium
przed i po wyborze na Stolicę Piotro-
wą. Podczas konsekracji bazyliki Mi-
łosierdzia Bożego 17 sierpnia 2002 r.
przypomniał: „Przychodziłem tutaj,
zwłaszcza w czasie okupacji, gdy
pracowałem w pobliskim Solvayu.
Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która
prowadziła z Parku Falędzkiego na
Dębinki, którą odbywałem codzien-
nie, przychodząc na różne zmiany
do pracy. Przychodząc w drewnia-
nych butach. Takie się wtedy nosi-
ło”. Jak można sobie było wyobra-
zić, że ten człowiek w drewniakach
kiedyś będzie konsekrował bazylikę
Miłosierdzia Bożego w krakowskich
Łagiewnikach.

Podczas Mszy św. konsekracyj-
nej Ojciec św. zawierzył Miłosierdziu
Bożemu cały świat. Modlitwa te-
go zawierzenia jest umieszczona na
ścianie bazyliki przy głównym ołta-
rzu: „Boże, Ojcze miłosierny, który
objawiłeś swoją miłość w Twoim Sy-
nu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na
nas w Duchu Świętym Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.” Jan Paweł II.

Nowe formy kultu
Miłosierdzia Bożego

Siostra Faustyna w 1931 r., pod-
czas pobytu w klasztorze w Płocku,
miała wizję Pana Jezusa. Tak oto
opisuje ją w „Dzienniczku”: „Wie-
czorem, kiedy byłam w celi, ujrza-
łam Pana Jezusa ubranego w szacie
białej. Jedna ręka wzniesiona do bło-
gosławieństwa, druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi
biały.”

Pan Jezus polecił namalować ob-
raz według tego co widziała i opa-
trzyć go podpisem „Jezu ufam To-
bie”. Pierwszy obraz namalował
w trzy lata później wileński ma-
larz Eugeniusz Kazimirowski, do
dziś znajduje się on w kościele Du-
cha Świętego w Wilnie. Najbardziej
znany i rozpowszechniany jest inny
wizerunek, znajdujący się w kapli-
cy w Łagiewnikach, obraz pędzla
Adolfa Hyły, będący wotum artysty
z czasów drugiej wojny światowej.
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Kult obrazu Miłosierdzia Bożego po-
lega na ufnej modlitwie połączonej
z pełnieniem uczynków miłosierdzia
co do duszy i ciała.

W roku 1935 Pan Jezus obja-
wił siostrze „Koronkę”, nazywając
ją „modlitwą na uśmierzenie swo-
jego gniewu”. „Przez nią uprosisz
wszystko, jeśli to o co prosisz będzie
zgodne z wolą moją.” Jest to bar-
dzo skuteczna modlitwa, bo w niej
odwołujemy się do najsilniejszego

argumentu. Ofiarujemy Bogu Ojcu
Jego najmilszego Syna. Podczas ob-
jawień Jezus wskazał na godzinę
15.00, moment swojej śmierci na
krzyżu, jako godzinę łaski; godzinę,
w której winniśmy rozważać Jego
okrutną mękę. Jezus nakazał rów-
nież ustanowić święto Miłosierdzia
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2004

4 kwietnia: Niedziela Palmowa

Iz 50,4 – 7
Flp 2,6 – 11
Łk 22,12 – 23.56

Raz tylko zezwolił, żeby Go wita-
no jak zwycięskiego Mesjasza, kiedy
na osiołku wjeżdżał do Jerozolimy.
Pamiętajmy jednak, że zezwolił do-
piero wtedy, gdy ten ziemski tryumf
prowadził Go na krzyż. Boże, chroń
nas od Kościoła ziemskiego tryum-
fującego, bogatego, potężnego, panu-
jącego. . . Od Kościoła bez Wielkiego
Piątku.

11 kwietnia: Zmartwychwstanie
Pańskie

Dz 10,34a.37 – 43
Kol 3,1 – 4 lub
1 Kor 5,6b – 8
J 20,1 – 9

Wskrzeszony Łazarz powrócił po
śmierci do dawnego życia. Jezus prze-
szedł przez ludzką śmierć i po zmar-
twychwstaniu poszedł dalej, w głąb

innego życia. Kiedy się pojawił na
ziemi, nie poznano Go. Był ten sam,
ale inny.

Nauka za wszelką cenę usiłuje
wyrwać człowieka z mroku śmierci.
Leczy go, reanimuje. Wiara jednak
głosi, że każdy prędzej czy później
musi przejść przez śmierć – jak przez
bramę – do innego życia. Bogactwo,
powodzenie, kariera przestają być
ważne. Jezus ukazuje nam, że trzeba
ogołocić się ze wszystkiego, żeby
razem z Nim zmartwychwstać.

18 kwietnia: Niedziela
Miłosierdzia Bożego

Dz 5,12 – 16

Ap 1,9 – 11a.12 – 13.17 – 19

J 20,19 – 31

Nad Morzem Tyberiadzkim Piotr po
raz drugi spotkał się z Jezusem
Zmartwychwstałym. Niewiele wiemy
o pierwszym spotkaniu. Wspomina
o nim święty Łukasz: „Rzeczywiście
Pan zmartwychwstał i ukazał się
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Szymonowi”, a święty Paweł pisze
w liście do Koryntian: „Ukazał się
Kefasowi, potem Dwunastu”. Jakie
to wzruszające, że Jezus ukazał się
najpierw temu, który się Go zaparł,
a nie Janowi, który nie opuścił Go
i trwał pod krzyżem. Jezus spotkał
się najpierw z grzesznikiem. Piotr
tak bardzo liczył na samego siebie,
kiedy mówił: „Panie, nigdy się Ciebie
nie zaprę”. Teraz przekonał się, że
może się oprzeć tylko na miłosierdziu
Boga.

Po obfitym połowie, Jan pierwszy
dostrzegł Jezusa na brzegu, a wte-
dy Piotr rzucił się do wody, aby
jak najprędzej tam się znaleźć. Już
nie tłumaczył się, jak kiedyś, że
jest niegodny, że popełniony grzech
go onieśmiela. Wystarczy prawdziwy
żal, żeby się rzucić w ramiona Ojca.

Kiedy czytamy o drugim spotkaniu
Jezusa z Piotrem, na brzegu morza,
warto przypomnieć to pierwsze – spo-
tkanie grzesznika z miłosierdziem.

25 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 5,27b – 32.40b – 41
Ap 5,11 – 14
J 21,1 – 19

„Pokój wam” – powiedział Pan Je-
zus. Pokój jest darem Boga. Jezus
jest tym pokojem. Ile razy zbliżamy
się do Jezusa, odnajdujemy zawsze
w naszym świecie, najbardziej nie-
spokojnym, zdenerwowanym, zagra-
żającym – pokój wiary, Ewangelii,
pokój Ducha Świętego i Kościoła.

ks. Jan Twardowski

WIELKI TYDZIEŃ

Tradycyjnie już, od dziesiątków
lat, w naszej parafii w Wielkim Ty-
godniu przeżywamy rekolekcje św.
wielkopostne. W tym roku rozpocz-
niemy je w sobotę 3 kwietnia o go-
dzinie 18.00. Rekolekcje prowadzić
będą ojcowie kapucyni z Gdańska.

Dla wielu parafian udział w reko-
lekcjach ogranicza się tylko do przy-
stąpienia do spowiedzi św. To jest
zasadniczy błąd. To przez słuchanie
głoszonego słowa Bożego prowadzi
droga do nawrócenia.

W liturgii chrześcijańskiej naj-
ważniejszymi dniami w roku kościel-
nym są trzy dni święte:

Wielki Czwartek – celebracja
ustanowienia Eucharystii i sakra-
mentu kapłaństwa. W tym dniu w go-
dzinach przedpołudniowych wszyscy

kapłani archidiecezji pod przewod-
nictwem arcybiskupa koncelebrują
Mszę św., w czasie której są poświę-
cone oleje święte i odnawiają po-
słuszeństwo biskupowi. Wieczorem
najważniejsza jest parafialna Msza
św. Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek – to obchodze-
nie pamiątki śmierci krzyżowej Pana
Jezusa, poniesionej za nasze grze-
chy. Ile cierpienia kosztuje Chrystusa
nasz grzech dobitnie wyraża film Gib-
sona „Pasja”. Niech ten dzień będzie
czasem nie tylko postu, ale obowiąz-
kowo przeżyjmy go bez oglądania
telewizji, a wdzięczność Chrystusowi
okażmy przez uczestnictwo w ado-
racji krzyża i przyjęciu Komunii św.
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Znajdźmy trochę czasu, by nawie-
dzić kościół, poślijmy też na godzinę
czuwania nasze dzieci.

Wielka Sobota – to dzień „ża-
łoby”, czas milczenia i rozważania
Bożego Miłosierdzia. Gdy przyjdzie-
my do kościoła, by poświęcić po-
karmy na stół wielkanocny, zostań-
my nieco dłużej na modlitwie przy
grobie Pańskim. Zabierzmy też ze
sobą do koszyka „coś” dla bied-
nych, z którymi podzielimy się tym
co mamy. Wieczorna Msza św. Wi-
gilii Paschalnej jest czuwaniem na
cześć Pana i oczekiwaniem na Zmar-
twychwstanie. Jest nieco długa, ale

niepowtarzalnie piękna i wymowna.
Rozpoczniemy ją o godzinie 22.00,
a zakończymy uroczystą procesją re-
zurekcyjną już po północy. Czym
świecące słońce w pogodny dzień dla
przyrody, tym jest niedziela Zmar-
twychwstania Pańskiego dla całego
roku kościelnego. Ona promieniuje
na wszystkie niedziele roku.

Zapraszam Was drodzy Parafianie
do udziału i przeżywania w tych
świętych dniach tego wszystkiego, co
Jezus uczynił dla naszego zbawienia.

ks. E. Szymański

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Z wielką radością zapraszam
wszystkich drogich Parafian i go-
ści na uroczystość odpustową do
Czerniewa w niedzielę Miłosierdzia
Bożego – pierwszą po Wielkano-
cy – na godzinę 12.30. Zapraszam
szczególnie wszystkich wspaniałych
ofiarodawców, wspierających budo-
wę tej świątyni. Niech będzie ona
naszym wotum wdzięczności za na-
wiedzenie Chrystusa Miłosiernego
w rodzinach, a szczególnie, za ogrom
miłosierdzia, którego doznajemy od
Chrystusa w sakramencie pokuty.

Mam nadzieję, że do odpustu
będzie już położona posadzka w ca-
łym kościele, założona balustrada
na chórze, i że wnętrze kościoła bę-
dzie pomalowane. Ostatnio została
wykonana w Gdańsku granitowa
ambonka dostosowana do granito-
wego ołtarza głównego.

Do zakończenia pozostaje jeszcze
obłożenie kamieniami części szczy-
towej ściany, odeskowanie wystają-
cych poza mury krokwi dachowych,
podsypanie fundamentów piaskiem,
wykonanie schodów do głównego
i bocznych wejść, uporządkowanie
obejścia. Brak jeszcze nagłośnienia
i ogrzewania dostosowanego do ku-
batury kościoła.

Dziękuję serdecznie wszystkim
ofiarodawcom i bezinteresownie
włączającym się w jakiejkolwiek for-
mie w pracę na rzecz tej przepięknej
świątyni. Niech Wam, moi drodzy,
Jezus Miłosierny wynagrodzi. Co-
dziennie o godz. 15.00 sporo ludzi
gromadzi się na Koronce do Miło-
sierdzia Bożego i modlimy się za
ofiarodawców i budowniczych tej
świątyni.

ks. E. Szymański
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kościół w Czerniewie: granitowa ambonka dopasowana jest do ołtarza.

Solidne tabernakulum będzie wmurowane w szczytową ścianę prezbiterium.
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ŚWIADEK TAMTEJ HISTORII

Świadectwa i wyniki badań dają
nam szczegółowy obraz straszliwej
kaźni kary krzyża i wyobrażenie,
na jakie cierpienie narażony był
skazaniec. Możemy również z dużą
dozą dokładności odtworzyć dziś
drogę krzyżową samego Jezusa,
powołując się przy tym nie tylko
na Ewangelie, które tak naprawdę
są stosunkowo oszczędne w opi-
sach cierpień Zbawiciela. Zachował
się do naszych czasów niezwykły
świadek tamtych wydarzeń, który
zarejestrował niemal każdą ranę
Chrystusa. To Całun Turyński.

Całun Turyński to starożytne
unikalne płótno długie na blisko
4,5 metra i szerokie nad ponad
metr. Posłużyło ono około 2000 lat
temu – jak wykazały badania –
do owinięcia po śmierci ciała męż-
czyzny w wieku 33 – 36 lat, który
zmarł na krzyżu. Wcześniej był
biczowany, nałożono mu na głowę
koronę cierniową, na ramionach
niósł krzyż, pod ciężarem którego
wielokrotnie upadał i do którego
został przybity. Po śmierci rozorano
mu włócznią bok.

Wszystkie te fakty stwierdzono
po analizie odbicia, jakie zachowało
się na płótnie. Zdarzają się teorie
– zwykle nad wyraz nagłaśniane –
starające się podważyć dotychcza-
sowe ustalenia dotyczące Całunu,
lecz zwykle bardzo szybko zosta-
ją weryfikowane. Jeden z badaczy
uważa, że prawdopodobieństwo, iż

w Całunie spoczywało inne ciało
niż Jezusa można określić jako
1:200 mld. Przyjmijmy zatem, jak
nakazują badania, że wizerunek
na płótnie jest odbiciem Zbawiciela
i odczytajmy to, co o męce Chry-
stusa ma nam do powiedzenia ta
niezwykła tkanina.

Policzkowanie

Wstęp do straszliwej kaźni, ja-
ką Jezusowi zgotowali oprawcy,
miał już miejsce podczas pojmania,
a następnie przesłuchań i nocnego
pobytu w lochu. Jezus był bity po
twarzy i opluwany, co było w tam-
tych czasach szczególną zniewagą.
Wymierzane razy zwane policz-
kowaniem w rzeczywistości były
uderzeniami pięściami lub wręcz
kijami. Spadały one zwykle na pra-
wy policzek (bijący brali zamach
od lewej strony do prawej). Oblicze
z Całunu nosi znamiona zadania
wielu ran, jednak szczególnie po-
kiereszowana została prawa strona
twarzy. Duży krwiak pod okiem
musiał utrudniać czy wręcz unie-
możliwiać widzenie, od nosa przez
policzek rozciąga się szeroka rana,
która musiała być spowodowana
uderzeniem twardym narzędziem
(czy to po tym uderzeniu Jezus
zapytał: „Dlaczego Mnie bijesz?”).
Liczne obrzęki, krwiaki, stłuczona
żuchwa, rany w okolicach nosa i ust
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świadczą o tym, że nad Chrystusem
znęcano się w sposób szczególny.

Biczowanie

W wyjątkowo okrutny sposób
potraktowano także Jezusa pod-
czas biczowania. Biczowanie było
karą dodatkową dla tych, których
skazano już na śmierć. Stosowa-
no je również jako torturę, chcąc
wymusić zeznania. Jezusa ubiczo-
wano zanim jeszcze wydano wyrok
śmierci.

Bicze rzymskie, jakimi najpraw-
dopodobniej potraktowano Chry-
stusa, składały się z krótkiej ręko-
jeści i kilku rzemieni zakończonych
ołowianymi kulkami. Uderzenia ta-
kim narzędziem tortur powodowały
nie tylko płytkie pęknięcia skóry,
ale i bolesne głębokie rany się-
gające kości. Ołowiane zakończe-
nia rzemieni wnikały w głąb ciała
wręcz je miażdżąc i rozszarpując,
rozrywając naczynia krwionośne,
odsłaniając nerwy i zamieniając je
w potężną, straszliwą ranę. Dość
powiedzieć, że w wielu przypadkach
biczowanie kończyło się śmiercią
skazańca.

Na podstawie Całunu można
wywnioskować, że Jezus otrzymał
około 70 razów. Był bity na prze-
mian przez dwóch oprawców. Ba-
dacze Całunu naliczyli na całym
ciele Ofiary 121 ran powstałych na
skutek uderzeń biczami rzymski-
mi.

Korona cierniowa

Narastająca żądza krwi i za-
dawania bólu wykazywana przez

oprawców sprowadziła na Chrystu-
sa jeszcze jedno dodatkowe cierpie-
nie. „Uplótłszy wieniec z ciernia
włożyli Mu na głowę” – czyta-
my w Ewangelii. „Koronowanie”
wieńcem cierniowym było sponta-
nicznym wymysłem oprawców. Nie
było wcześniej takiego zwyczaju.
Świat o takiej karze nie słyszał.
Ślady ran spowodowane koroną
cierniową odnalezione na Całunie
są poważnym argumentem na rzecz
jego autentyczności.

Badacze doszli do wniosku, że
korona cierniowa mogła być uple-
ciona z jednego lub dwóch rodzajów
roślin posiadających kolce, a wystę-
pujących w tamtym regionie. Kolce
tych roślin były na tyle długie,
twarde i ostre, że bez trudu potra-
fiły przekłuć skórę i zatrzymać się
dopiero na kościach czaszki. Jezus
był przy tym bity trzciną po głowie,
przy czym trzcina oznaczała raczej
twardy kij niż elastyczną łodygę.
Każde takie uderzenie powodowa-
ło, że kilka czy kilkanaście kolców
gwałtownie wbijało się w głowę.
Zbawiciel niósł koronę cierniową
(nie wiadomo do końca, czy miał ją
na krzyżu), a zatem każdy upadek
czy kolejne uderzenia działały na
kolce jak młotek na gwóźdź. Całun
uwidacznia, że ów wieniec ciernio-
wy bardziej przypominał czepiec
niż koronę, a zatem kolce wbijały
się nie tylko po obwodzie głowy,
lecz także w jej górnej części. Na
Całunie można odkryć około 70 ran
kłutych głowy.
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Droga krzyżowa

Droga na Golgotę prowadziła
pod górę. Była kamienista i nierów-
na. Jezus musiał przejść prawie 700
metrów. Na krwawiące, poranione
plecy i ramiona musiał wziąć ciężki
krzyż. Według bardziej prawdopo-
dobnych teorii była to belka po-
przeczna, według innej cały krzyż.
Waga niesionego przez Niego drze-
wa wynosiła około 60 kilogramów
– 60 kilogramów na rozoranych bi-
czami ramionach! Całun ujawnia,
że prawe ramię Chrystusa było
zdruzgotane biczowaniem, a odsło-
nięte sploty nerwowe musiały nieść
straszliwe cierpienie. Tymczasem
do ramion przywiązano Mu jeszcze
belkę krzyża, której nawet drobne
ruchy przy każdym kroku, nie mó-
wiąc o upadkach czy szarpnięciach
powodowały ucisk wspomnianych
splotów nerwowych.

Jezus upadał pod ciężarem krzy-
ża kilkanaście razy – wynika z ba-
dań nad Całunem. Sposób przy-
wiązania belki do rąk powodował,
że nie miał szans na amortyzację
upadku lub podpórkę ręką. Upadał
zwykle na lewe kolano, z powo-
du niesymetrycznego przywiązania
belki krzyża i przechyłu na jedną
stronę, lub wprost na twarz. Kolano
zostało do tego stopnia zniszczone,
że jest raczej mało prawdopodobne,
iż osłabiony Chrystus był w stanie
iść samodzielnie ostatni odcinek
drogi. Raczej był wleczony na górę.
Tam kolejne cierpienie – obdarcie
z szat. Na ciele Jezusa w tym

momencie nie było już wiele miej-
sca wolnego od ran. Wiele z nich
przyschło do tuniki. Jej oderwanie
spowodowało nie tylko ogromny
ból, ale i otworzenie wszystkich
ran na nowo.

Ukrzyżowanie

Chrystusa przybito do krzyża
najprawdopodobniej trzema gruby-
mi gwoździami o długości kilkuna-
stu centymetrów. Wygląd postaci na
Całunie pokazuje, że najpierw kaci
rozłożyli ręce Zbawiciela na belce
poprzecznej i przybili je w szczegól-
nie unerwionym miejscu, w nad-
garstkach (wykazano, że gwoździe
wbite w środek dłoni – jak uka-
zuje większość malowideł – nie
utrzymałyby ciała na krzyżu). Po-
przeczkę z przybitym za nadgarstki
Jezusem wyciągnięto następnie na
sznurach na przygotowaną wcze-
śniej belkę pionową i przystąpiono
do przybicia stóp. Zrobiono to jed-
nym jeszcze większym i grubszym
niż w przypadku rąk gwoździem.
By kaci mogli to zrobić, musieli
najpierw zwichnąć Ofierze prawą
stopę. Na tej zwichniętej i przebitej
stopie Chrystus podpierał co jakiś
czas swoje ciało i podnosił do gó-
ry, żeby zaczerpnąć powietrza. Na
krzyżu nie było podpórki. Kończy-
ny nie były przywiązane sznura-
mi, a ciało trzymało się tylko na
trzech gwoździach. Krzyż składał
się z trzech ramion; za czwarte,
nad głową Jezusa, można uznać
tabliczkę z wypisaną winą. Krzyż
nie był wysoki, mógł wystawać nad
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ziemię na niewiele ponad dwa me-
try (Jezus według Całunu mierzył
ok. 183 cm wzrostu). Męczarnie
na krzyżu potęgował fakt, że kaci
przybili Chrystusa do poprzeczki
krzywo co utrudniało oddychanie
i potęgowało ból. Przyczyniło się to
także do szybszej śmierci, podobnie

jak urazy spowodowane okrutnym
biczowaniem.

Po wielogodzinnej kaźni i trzech
godzinach spędzonych na krzyżu,
będąc w pełni przytomny, Zbawiciel
oddał ducha.

Za: „Dobre nowiny”, marzec 2004

NAŚLADOWANIE

Jak Jezus zwyciężył zło! Jak
zniszczył śmierć? Co oznaczają te
dwa wyrażenia: „zwyciężyć zło,
zniszczyć śmierć”?

Nic się nie zmieniło od czasu
Nazaretu, nic się nie zmieniło po
Kalwarii. Świat nadal istnieje ze swą
nikczemnością, swymi masakrami,
człowiek nie wyzbył się swoich znie-
woleń i swych łez. Co się stało, że
można powiedzieć: „Jezus nas zba-
wi”? W tym leży problem, musimy
dostrzec go w całej pełni, by uczynić
go naszym i rozwiązać go.

Jezus, żyjąc tak, jak żył, zwycię-
żył zło swoją postawą, i umierając
tak, jak umarł, pokonał śmierć. Je-
zus dał przykład, żyjąc tak, jak żył,
umierając tak, jak umarł. Wyjaśnił
nam, jak się zwycięża zło i niszczy
śmierć.

Człowieku, chcesz uwolnić się
od przytłaczającego cię zła? Czyń
to co Jezus. Człowieku, pragniesz
zniszczyć trzymającą cię w swych
szponach śmierć? Umieraj z miłości
jak Jezus. Zwyciężenie zła próbu-
jącego zawładnąć tobą, przemienie-
nie naszej śmierci w czyn miłości

oznacza dokonanie przezwyciężenia
koniecznego, by wejść do królestwa,
które jest królestwem pokoju i wol-
ności, królestwem sprawiedliwości
i miłości. Nikt nie może zastąpić
nas w tym trudzie. To prawda, że
Jezus nas zbawił, ale nam zosta-
wił trud zbawiania się. Jego śmierć
usprawiedliwiła nas wszystkich, ja-
ko, że jest On Synem Bożym. Nie
przeniósł nas jednak do Królestwa
na siłę, lecz poprosił, byśmy poszli
za Nim. każdy z nas jest zbawiony
dzięki ofierze Jezusa, ale każdy z nas
musi się zbawiać. Na tym polega
godność człowieka, który jest synem
wobec Ojca. Na tym polega godność
ludzkiego cierpienia. Na tym pole-
ga wolność. „Można przejść przez
życie jak kwiat, można przefrunąć
jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda
owoc, a śpiew ptaka umilknie. I co
pozostanie po tobie bracie najmil-
szy! Zastanów się dziś, póki jeszcze
czas.” (z kazania Stefana Kardynała
Wyszyńskiego).

Jan Trofimowicz jr
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HISTORIA DROGI KRZYŻOWEJ

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
wywodzi się z pobożnej praktyki
pielgrzymów w Ziemi świętej, któ-
rzy nawiedzali miejsca związane
z życiem, męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem Jezusa. Wśród tych
miejsc było Betlejem, Golgota i grób
Pański. Dochowało się świadectwo
zakonnicy hiszpańskiej Egerii z IV
wieku. Opisuje ona, jak w Wielki
Piątek pielgrzymi przez trzy godzi-
ny wśród żałoby i płaczu rozważali,
co Pan wycierpiał na krzyżu.

Praktyka rozważania cierpienia
i śmierci Chrystusas była tak cenio-
na, że przy klasztorach i kościołach
europejskich zaczęły powstawać re-
pliki świętych miejsc, tzw. kalwarie.
Ci, którzy nie mogli sobie pozwolić
na pielgrzymowanie do Ziemi Świę-
tej, na tych kalwariach nawiedzali
duchowo Ojczyznę Pana Jezusa i do-
świadczali błogosławionych owoców
takiej modlitwy. Praktyka ta rozwi-
jała się zwłaszcza w okresie wypraw
krzyżowych. Pobudzały ją relacje
rycerzy powracających z krucjaty.
Przyczynili się do tego też francisz-
kanie, którym w 1342 r. powierzono
opiekę nad miejscami świętymi. To
oni starali się o ustanowienie odpu-
stów dla tych wiernych, którzy nie
mogli pielgrzymować, aby odnieśli
jak największe korzyści duchowe
z rozważania męki Pańskiej. Oni
rozszerzali w świecie jasełka, a więc
wydarzenia związane z narodze-
niem Pana Jezusa, i nabożeństwo

Drogi Krzyżowej, związane z Jego
ofiarą krzyżową. Na górze Alwernia
św. Franciszek otrzymał stygmaty –
żywe przypomnienie Pasji Chrystu-
sa.

Początkowo stacje Drogi Krzy-
żowej budowano wokół kościołów,
a od XVII w. zaczęto je umieszczać
wewnątrz kościołów. Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej tak wiązano z fran-
ciszkanami, że do niedawna mieli
oni wyłączny przywilej poświęcania
nowych, zakładanych w kościołach
stacji Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa jest zaprosze-
niem dla nas do dźwigania swo-
jego krzyża i w tym naśladowa-
nia Chrystusa cierpiącego za nas.
Na przykład, wspominając sąd nad
Jezusem, możemy postawić sobie
pytanie, czy sami nie osądzamy
innych. Rozważając trzy upadki Je-
zusa, możemy przypomnieć sobie
nasze upadki w grzech lub upadki
innych ludzi, którym nie pomogli-
śmy w powstaniu. Droga Krzyżowa
uczy nas solidarności ze wszystkimi
cierpiącymi.

Skoro on nas tak umiłował, że
cierpiał i życie za nas złożył ja-
ko okup, to i my powinniśmy Mu
okazywać wdzięczność, wyrażającą
się w uczestniczeniu w wielkopost-
nej Drodze Krzyżowej i życiu tą
miłością, którą On nam okazuje.

ks. E. Szymański
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NAWIEDZANIE RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego

Od dłuższego czasu w każdym nu-
merze „Kany” przekazuję informacje,
jak przeżyć dzień, w którym zapra-
szamy Pana Jezusa do naszej rodziny
w Jego znaku – Obrazie Miłosierdzia
Bożego.

1. Obraz otrzymujemy w kościele
po Mszy św. wieczornej, podczas której
cała rodzina przystępuje do Komunii
św.

2. Wieczorem uczestniczymy w ro-
dzinnej modlitwie, o ustalonej godzi-
nie kapłan zawierza rodzinę Miłosier-
dziu Bożemu.

3. Pamiątką tego wydarzenia jest
pieczęć i podpis domowników na od-
wrocie naszego obrazka Miłosierdzia
Bożego. Kto go nie posiada, winien
wcześniej się o niego postarać w skle-
pie z dewocjonaliami lub w przyko-
ścielnym kiosku.

4. Rodzina odnosi obraz do kościo-
ła następnego dnia przed wieczorną
Mszą św.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – kwiecień 2003

Trąbki Wielkie

ul. Sportowa

1.04., czwartek: Mirosław
Wengelewski

2.04., piątek: Ewa Chodowska
3.04., sobota: Leszek Milewski
4.04., niedziela: Jerzy Brokos

i Janina Płaza
5.04., poniedziałek: Tadeusz Nowak
6.04., wtorek: Jarosław Kania
7.04., środa: Stanisława Skowron
8.04., Wielki Czwartek
9.04., Wielki Piątek

10.04., Wielka Sobota
11.04., niedziela: Jan Ossowski,

Marek Ossowski i Waldemar
Ossowski

12.04., poniedziałek: Edward
Zarzycki

13.04., wtorek: Adam Zarzycki
14.04., środa: Józef Tyran
15.04., czwartek: Andrzej Zielke

16.04., piątek: Józef Sroka i Ireneusz
Kołek

17.04., sobota: Franciszek
Marchewicz

18.04., niedziela: Adam Antkowiak
19.04., poniedziałek: Wiesław Keler
20.04., wtorek: Leszek Zarembski
21.04., środa: Krystyna Ronowicz

i Maria Dubiela
22.04., czwartek: Barbara Jaszczyk
23.04., piątek: Małgorzata Marcińska
24.04., sobota: Rafał Haraburda
25.04., niedziela: Małgorzata

Łukaszewska
26.04., poniedziałek: Krzysztof

Nakielski
27.04., wtorek: Irena Sławna
28.04., środa: Zdzisław Stefańczyk

i Adam Musiał
29.04., czwartek: Mirosław

Janiszewski
30.04., piątek: Mirosław Bukowski
1.05., sobota: Artur Rosanowski
2.05., niedziela: Mieczysław Budnik
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KĄCIK POETYCKI

Jeden dzień – 1984
Przechodziłem obok Ciebie
Załatwiając codzienne sprawy

Zapędzony za codziennościami
Ciągle byłem niezadowolony

Szedłem głośną ulicą
A Ty czekałeś na mnie

Wołałeś coraz głośniej
Wymawiając moje imię

Samotny w świecie
Byłem głuchy

Wpatrzony w siebie
Byłem smutny

Gdyby nie tamten dzień
Dalej mając dość wszystkiego

Wegetowałbym w beznadziejności
Czekając końca nędznego życia

ks. Dariusz Woźny

Werter
Werterku, w błękitnym fraku,
W żółtej kamizelce,
z obwiązanym sercem
opaską różową,
Już nie płacz.

Pogłaszczę Cię rączką
siną po Twojej-mojej
główce, z czułością.
Twoją Osóbkę sygnuję moją.

Werterku!
Zgubiłeś się w stosie
Listów i zamyśleń,
które znam za dziwnie.

Otrę łezki gorzkie
Z Twoich-moich oczu,
Już dobrze.

Przyjacielu dziecka i wariata,
Werterku!
Trwasz przy biurku.

Marysia Roszak
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ZAKON KRZYŻACKI – HISTORIA MNIEJ ZNANA

Uważny czytelnik „Kany” w ar-
tykule „Najstarsze zakony chrześci-
jaństwa” z pewnością zauważył, że
nie został wymieniony jeden z zako-
nów rycerskich. Co dziwne, zakon
ten miał ogromny wpływ na historię
Polski. Dziejów Zakonu Krzyżackie-
go nie mogłem zamknąć w kilku
zdaniach, należało im poświęcić cykl
co najmniej 3 artykułów. Pominięcie
więc nie było przypadkowe, a celo-
we. Wokół tego Zakonu, zwłaszcza
w historiografii polskiej powstało
wiele nieporozumień, a nawet i mi-
tów. Prawda przeplata się z legen-
dami, a historia Braci Zakonnych
wykorzystywana była bardzo często,
zwłaszcza w wiekach XIX i XX, dla
celów politycznych. Nie było to zbyt
trudne, mając na uwadze skompli-
kowane i zawiłe stosunki polsko-
-niemieckie na przestrzeni dziejów,
a zwłaszcza w ostatnich stuleciach.
W jakich okolicznościach powstał
zakon? Na jakich zasadach funkcjo-
nował? Jaką rolę odegrał w dziejach
naszego państwa? Na te i inne
pytania postaram się odpowiedzieć
w artykułach poświęconych Zako-
nowi Rycerzy Niemieckich.

Zakony rycerskie, jakie powsta-
ły w czasie wypraw krzyżowych,
uosabiały dwa ideały średniowie-
cza. Ideał zakonnika i ideał rycerza.
Zakonnik jest rycerzem i walczy
za wiarę chrześcijańską. Nauczeni
doświadczeniem wiemy, że ideały
bardzo często zostają wypaczone,
a w czasie realizacji odchodzi się od

pierwotnych założeń. Zakon Krzy-
żacki rozwinął się od istniejącego
w Królestwie Jerozolimy, niemiec-
kiego bractwa szpitalnego. Pierw-
sze informacje o takiej organizacji
pochodzą z 1128 roku. W czasie
trzeciej krucjaty książę Fryderyk
Szwabski przeprowadził w 1190
roku reorganizację bractwa, two-
rząc „Zakon Szpitala Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie”. Taka była właściwa
nazwa zakonu, który my przywykli-
śmy nazywać Krzyżakami. Zakon
był dziełem rycerzy i mieszczan
pochodzących z Lubeki i Bremy.
Za prawdziwego twórcę Krzyżaków
uchodzi dopiero czwarty z kolei
wielki mistrz Herman von Salza
(1209 – 1239). W 1210 roku Zakon
był tak biedny, że nie był w sta-
nie wystawić 10 rycerzy w pełnej
zbroi. Mistrz Herman von Salza
zrozumiał, że dalsze przebywanie
w Jerozolimie będzie dla rycerzy-
-mnichów bezowocne. W 1211 na
zaproszenia króla węgierskiego An-
drzeja II Krzyżacy osiedlają się
w Siedmiogrodzie. Król Andrzej po
powrocie z Jerozolimy i przyjrzeniu
się polityce zakonników postanawia
w 1222 roku wygnać ich ze swoje-
go państwa. Zakon szuka nowego
miejsca i znajduje je nad Bałtykiem.
W 1226 roku książę Konrad Mazo-
wiecki sprowadza Braci Zakonnych
na ziemie polskie, a w cztery la-
ta później Zakon otrzymuje teryto-
rium Ziemi Chełmińskiej „z prawem
pełnego użytkowania i wszystkich
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swobód i ich uprawnień, które mogą
tkwić w ziemi, jak dotyczy to złota,
srebra, innych rodzajów metali, bo-
brów i innych łowów jakiego bądź
zwierza, tak na wodach, jak i spły-
wach wód, na targach, monecie,
cłach i wszystkich innych rzeczach,
o których się pisze w przywilejach”.
Źródła podają różną liczbę rycerzy
mnichów, jaka przybyła początkowo
do Ziemi Chełmińskiej. Jedne doku-
menty podają, że było ich czterech,
a inne, że sześciu. Cyfry te są bardzo
często dużym zaskoczeniem, że tyl-
ko kilku rycerzy dało początek tak
wielkiemu w przyszłości państwu.
Jak zorganizowana była ta specy-
ficzna społeczność zakonna? Zakon
składał się z trzech grup:

1. braci-rycerzy
2. braci-kapłanów
3. braci-służebnych
Bracia-rycerze sprawowali rzą-

dy i piastowali najwyższe godności,
rekrutowali się z synów feudal-
nej szlachty niemieckiej. Byli to
zazwyczaj niepierworodni synowie
feudałów, którzy w swej rodzinnej
ziemi nie mogli dziedziczyć dóbr.
Tylko oni mogli nosić białe płaszcze
z czarnymi krzyżami. Na początku
XV wieku, w czasie największego
rozkwitu państwa zakonnego było
ich zaledwie 700.

Bracia-kapłani pełnili funkcje re-
ligijne i służebne przy konwentach.
Mogli pochodzić z nie szlachty.

Bracia służebni pełnili funkcje
podoficerskie w wojsku, mogli skła-
dać śluby czasowe lub wieczyste.
Do wojska zaciągali się na określo-
ną liczbę lat lub na czas konkretnej
wyprawy wojennej.

Istniały ponadto jeszcze dwie
istotne grupy społeczne w tym pań-
stwie. Półbracia, którzy mogli no-
sić szare płaszcze z połową krzyża
w kształcie dużej litery T. Byli to
słudzy i dobrodzieje Zakonu, peł-
niący funkcje służebne, bądź niższe
czynności w administracji zakonu.
Z czasem grupa ta przekształci-
ła się w tercjarzy braci-mnichów.
Funkcjonowały ponadto zgromadze-
nia zakonne żeńskie, które pełniły
opiekę szpitalną przy chorych i ran-
nych. To ta grupa spełniała zada-
nie do której powołano wszystkich
Krzyżaków. Zakon miał pierwotnie
opiekować się rannymi krzyżowca-
mi w Palestynie. Ta funkcja została
zapisana w jego nazwie. Na cze-
le zakonu stał Wielki Mistrz (der
Hochmeister) obierany dożywotnio
przez kapitułę generalną. Faktycz-
nie był wybierany w bardzo cieka-
wy sposób. Umierający mistrz wy-
znaczał pierwszego elektora, który
wskazywał następnego. W dwójkę
wybierali trzeciego, aż wybrano 13
elektorów. Wszyscy powinni pocho-
dzić z różnych prowincji, a wśród
nich miał być 1 kapłan, 8 rycerzy
i 4 nierycerzy. Mistrz był kierow-
nikiem Zakonu i władcą państwa,
a ponadto naczelnym wodzem wojsk
krzyżackich. Musiał liczyć się jed-
nak z opinią kapituły generalnej,
która zbierała się co roku 14 wrze-
śnia. Na czele prowincji krzyżackich
stali Mistrzowie Krajowi (der Land-
meister). Było ich siedmiu: pru-
ski, niemiecki, inflandzki, austriac-
ki, apulijski, grecki, armeński. Do
najważniejszych urzędników zako-
nu zaliczamy:
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� Arcykomtura, czyli wielkiego
komtura (der Grosskomtur). Za-
stępował wielkiego mistrza w za-
rządzaniu państwem, dysponował
wojskami zakonu, zarządzał arse-
nałami, produkcją amunicji, ma-
gazynami zboża, miał drugie klu-
cze do skrzyni, w której zamknię-
ta była pieczęć zakonu (pierwsze
klucze miał wielki mistrz).

� Wielkiego marszałka (der Orden-
smarschall), który dowodził woj-
skami, dbał o tabory, szkolił woj-
sko w czasie pokoju, pilnował
obowiązku marszów, obozowania,
wysyłał straże. Bez pozwolenia
mistrza nie mógł rozpoczynać bi-
twy.

� Wielkiego szatnego (der Oberst-
trappier) zarządzającego składa-
mi odzieży, pralniami, składami
pancerzy i zbrojowniami.

� Wielkiego szpitalnika (der Obe-
rstspittler) czuwającego nad szpi-
talami, których było kilkaset.

� Wielkiego skarbnika (der Obersst-
tressler), który sprawował pieczę
nad rachunkowością i zarządzał
skarbem państwa. Dzierżył jeden
z trzech kluczy do skarbca mal-
borskiego (dwa pozostałe posiada-
li wielki mistrz i wielki komtur).

Istotną funkcję w państwie za-
konnym odgrywali szafarze. Do
najważniejszych należał malborski
i królewiecki. Czuwali nad całym
handlem zakonu, eksportowali zbo-
że, bursztyn, len, drewno i wyroby
z drewna.

Cdn.

Mariusz Paradecki

Rycerze krzyżaccy.
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WŁOSI W TRĄBKACH WIELKICH

W maju bieżącego roku Polska
zostanie pełnoprawnym członkiem
Unii Europejskiej. Jest to ważny
moment w historii naszego kra-
ju, ponieważ zyskamy możliwość
współdecydowania o losach Europy.
Wniesiemy tam ze sobą nasz patrio-
tyzm, kulturę, zaradność, szacunek
do ziemi, przywiązanie do wartości
rodzinnych oraz tradycji. Zachowu-
jąc tożsamość – zyskamy nowych
przyjaciół i nowe możliwości rozwo-
ju dla nas i naszych dzieci.

W związku z tym powinniśmy
jak najlepiej poznać kraje członkow-
skie, do których postanowiliśmy się
przyłączyć. Właśnie ten cel przy-
świeca organizowanym w Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich Dniom

Kultury. Każdy rok pracy w szkole
poświęcony jest poznawaniu jedne-
go kraju.

Po minionych Dniach kultury

francuskiej i niemieckiej, 12 lutego
2004 odbył się Dzień włoski, któ-
ry przybliżył uczniom Gimnazjum
historię i kulturę Włoch.

W przygotowaniach brali udział
wszyscy uczniowie wraz z wycho-
wawcami, a każda z klas miała
możliwość przedstawienia własnych
prezentacji. Program był bardzo bo-
gaty i ciekawy. Uczniowskie insce-
nizacje przybliżyły widzom m. in.
najsławniejszych Włochów, włoską
architekturę, malarstwo, modę, mu-
zykę, kuchnię oraz sport.

W trakcie Dnia odbył się tak-
że pokaz kina włoskiego. Projekcje
przebiegały w pięciu salach lekcyj-
nych. Uczniowie mieli okazję obej-
rzeć następujące dzieła światowego
kina: „Złodziej dzieci” reżyserowany
przez Marco Ferrari, „Kino Paradi-
so” i „Sprzedawcę marzeń” w re-
żyserii Giuseppe Tornatore, „Życie
jest piękne” – Roberto Begniniego
oraz „Skąpca” wg Moliera

Takie inicjatywy pozwalają dzie-
ciom poznać kulturę i historię po-
szczególnych krajów Europy, dzięki
czemu łatwiej zrozumieją mecha-
nizmy, które rządzą dniem dzisiej-
szym.

Bogusława Chylińska

„PASJA” W OCZACH MŁODZIEŻY

„Pasja” Mela Gibsona pokazuje
kilka ostatnich godzin życia Jezusa.
Do tej pory nie zastanawiałam się
tak dokładnie nad męką Chrystusa.
Dopiero po obejrzeniu tego filmu do-
tarło do mnie to wielkie poświęcenie

Zbawiciela. Biczowano go w okrutny
sposób pejczami miażdżącymi ciało.
Zadano tyle głębokich ran, że na
jego ciele nie było niezranionego
miejsca. Oprawcy strasznie znęcali
się nad nim. Nałożono mu ciernio-
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wą koronę i dobito ją kijami, które
wbiły kolce w głowę Jezusa. Tak ska-
towanemu kazano nieść krzyż, do
tego nie przestawano go chłostać.
Film ten był wstrząsający, pobudzał
wrażliwość na ludzkie cierpienie.
Zastanawiałam się, czy zwykły czło-
wiek mógłby znieść takie męczarnie.
Ten film diametralnie zmienił moje
spojrzenie na świat, życie i Kościół.

(Agnieszka Szczurowska)

Film „Pasja” był bardzo dra-
styczny i dużo było w nim krwi.
Mną najbardziej wstrząsnęły sceny
biczowania i przybijania do krzyża
a także radość i zadowolenie opraw-
ców, którzy zadawali Jezusowi ból.
Ciekawie była przedstawiona postać
szatana. Moim zdaniem każdy, kto
zobaczy film zmieni swój stosunek
do Mszy Świętej.

(Rafał Gądek)

Według mnie warto było obej-
rzeć ten film. Różni się on od innych
filmów o męce Chrystusa tym, że
ukazuje ból i cierpienie Matki Bo-
żej, zachowania Apostołów i pokusy
szatana. Martyna Elmanowska.

Myślę, że nie można powiedzieć,
że film był dobry, ale że dobra by-
ła gra aktorów, reżyseria. Film po
prostu ukazał okrucieństwo wobec
Jezusa i wydaje mi się, że zrobił
to dobrze i zgodnie z prawdą. Po
tym filmie jestem bardziej niż kie-
dykolwiek pełna podziwu dla Pana
Jezusa. Podobało mi się zachowanie
Szymona, człowieka niewierzącego,
który pomógł Jezusowi nieść krzyż
i pod wpływem tych chwil i osoby
Jezusa zmienił się w innego czło-
wieka.

(Weronika Lietz)

Film „Pasja” Mela Gibsona jest
odzwierciedleniem męki Pana Jezu-
sa. Film uświadamia nam jak Chry-
stus cierpiał w ostatnich godzinach
swego ziemskiego życia. Najważ-
niejsze jest to, że cała Jego męka
miała za zadanie zbawienie ludzko-
ści. Film był ciekawy, choć brutalny,
ale przecież ukazana została w nim
rzeczywistość, w której żył Jezus
i w której my żyjemy teraz. Wiele
scen z filmu zapadło mi w pamięć.
Patrząc na cierpienie Pana Jezusa
przeżywałem ten ból razem z nim.
Wiele osób płakało, mi też było smut-
no, że tak było naprawdę. Każdemu
polecam ten film.

(Bartek Kotwicki)

Kilka dni temu obejrzałem film
„Pasja” Mela Gibsona. Jest to dzieło
uważane przez krytyków za naj-
lepszy film o Jezusie, jaki do tej
pory zrobiono. Kino Hollywoodu ba-
zuje jednak na scenach brutalnych
oraz przemocy. „Pasja” jest tego naj-
lepszym odzwierciedleniem. Moim
zdaniem dzieło nie rozminęło się
z celem, jednak nie spełniło moich
oczekiwań. Ogólnie nie lubię filmów
o Jezusie, a ten był przykładem
kina komercyjnego. Film jest do-
brze zrealizowany, choć zbyt duży
realizm i szczegółowość niektórych
scen wpływają na niekorzyść filmu.
Nie odniosłem żadnych pozytyw-
nych wrażeń. Nie wiem dlaczego
„Pasja” uważana jest za najlepszy
film tego gatunku. Moim zdaniem
lepsze były filmy „Jezus z Nazaretu”
czy „Jesus Christ Super Star”.

(Łukasz Murawski)

Zebrała Dorota Niewiadomska
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KRONIKA
nie tylko parafialna

Zgodnie z obietnicą w ostatnim nu-
merze „Kany”, podajemy szerszą
informację na temat planowanych
w budżecie gminy na rok 2004 za-
dań inwestycyjnych:

� opracowanie projektu moderniza-
cji ulic Sportowej i Leśnej w Trąb-
kach Wielkich – 50 tys. zł

� kontynuacja budowy chodnika
w Warczu – 3 tys. zł

� opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
– 100 tys. zł

� uzupełnienie oświetlenia ulicznego
w Kaczkach i Trąbkach Wielkich
– 26 tys. zł

� kontynuacja budowy świetlicy
wiejskiej w Ełganowie – 50 tys. zł

� budowa wiaty festynowej w Cząst-
kowie – 11 tys. zł

� kontynuacja budowy świetlicy
wiejskiej w Trąbkach Małych –
19,7 tys. zł

� opracowanie koncepcji i rozpoczę-
cie realizacji kompleksowego roz-
wiązania zaopatrzenia mieszkań-
ców gminy w wodę – 50 tys. zł

� budowa parkingu w Pawłowie –
2,5 tys. zł

� zakup gruntów do gminnego zaso-
bu – 150 tys. zł

� budowa boiska w Rościszewie –
3,5 tys. zł

� zakup frankownicy do Urzędu
Gminy – 5 tys. zł

***
27 lutego odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie,
na której podjęto uchwały w nastę-
pujących sprawach:

1. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2004 r.

� zwiększono dochody o kwotę
84 tys. zł (w tym 54 tys. zł dotacji
z Urzędu Wojewódzkiego na wy-
konanie oświetlenia skrzyżowania
dróg wojewódzkich w Kleszcze-
wie);

� zwiększono planowane wydatki
o kwotę 100 tys. zł na zakup
gruntów do gminnego zasobu;

� przesunięto środki w dziale oświa-
ty w kwocie 70 tys. zł z przeznacze-
niem na wymianę okien w szkole
Podstawowej w Sobowidzu.

2. Wyrażono zgodę na zakup dział-
ki niezabudowanej nr 81/2 o pow.
18,949 ha w Trąbkach Wielkich, po-
łożonej na przedłużeniu ul. Leśnej
w kierunku lasu.

3. Uchwalono „Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Trąbki Wiel-
kie”.

Ponadto odbyło się spotkanie z na-
czelnikiem Wydziału Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim inż. K. Niżnikiewiczem,
na temat stanu dróg powiatowych
oraz zamierzeń inwestycyjnych i re-
montowych na terenie naszej gmi-
ny. Jedyną planowaną inwestycją na
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Uczestnicy zebrania oglądają podarowany przez ANR sprzęt strażacki.

Bal Sportu w Trąbkach Wielkich – laureaci nagród za osiągnięcia sportowe roku.
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Kwartet smyczkowy „Ganiano” podczas koncertu w gimnazjalnej auli.
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2004 r. jest budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Kłodawie, na
odcinku od wsi do cmentarza. Po-
nadto planuje się bieżące remonty
nawierzchni, poboczy i oznakowania
dróg.

***
W lutym br. zakończyła się likwidacja
mogilnika w Warczu, o czym pisali-
śmy szerzej w styczniowym numerze
„Kany”. Po wywiezieniu wszystkich
beczek z chemikaliami teren został
zrekultywowany i na bieżąco będzie
monitorowany, pod kątem ewentual-
nego skażenia gruntów i wód pod-
ziemnych w tym rejonie.

***
27 lutego w sali GOK w Trąb-
kach Wielkich, odbyło się zebranie
sprawozdawcze jednostki OSP Trąb-
ki Wielkie. Na zebranie przybyli
prawie w komplecie druhny i dru-
howie naszej jednostki oraz liczne
grono zaproszonych gości. Prezes
OSP Wiesław Keler przedstawił ob-
szerne sprawozdanie z działalności
jednostki w ubiegłym roku, a ko-
misja rewizyjna zapoznała zebra-
nych z wynikami przeprowadzonych
w jednostce kontroli. W głosowaniu
jawnym Zarząd OSP uzyskał abso-
lutorium za 2003 r. W trakcie zebra-
nia nastąpiło oficjalne przekazanie
jednostce sprzętu strażackiego (bu-
ty i hełmy bojowe), ufundowanego
przez Agencję Nieruchomości Rolnej
w Pruszczu Gdańskim – przekazania
dokonał z-ca dyrektora ANR Karol
Kozak. W dyskusji głos zabierali
również zaproszeni goście, dziękując
za ofiarną służbę oraz życząc jak
najmniej pracy przy różnego rodza-
ju zdarzeniach. Redakcja również
dołącza się do podziękowań i życzeń.

***
W dniach 27 – 29 lutego w Domu
Pielgrzyma w Trąbkach Wielkich
odbyły się rekolekcje wielkopostne
dla kilkunastoosobowej grupy stu-
dentów z uczelni Trójmiasta, który
na co dzień uczestniczą w Duszpa-
sterstwie Akademickim.

***
7 marca w naszym kościele chrzest
św. otrzymała Katarzyna Pawłow-
ska, córka Iwony i Piotra zam.
w Trąbkach Wielkich.

***
21 marca w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert
w wykonaniu kwartetu smyczkowe-
go „Ganiano”. Młodzi muzycy dotar-
li do Trąbek Wielkich ze znacznym
spóźnieniem, spowodowanym awa-
rią samochodu. Sympatyczna grupa,
na co dzień pracująca w Capelli Ge-
danensis, wykonała znane i lubiane
przeboje muzyki filmowej, jazzowej
i rozrywkowej. Dość licznie zebrani
słuchacze nagrodzili wykonawców
gromkimi brawami, zachęcając do
bisowania.

***
21 lutego, podczas Balu Spor-
tu w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trąbkach Wielkich, wręczono na-
grody za osiągnięcia sportowe w roku
2003. Laureatami zostali:

� Tomasz Kempa – trener roku;

� Łukasz Kobylarz – sportowiec ro-
ku w kategorii juniorów;

� Szkoła Podstawowa w Sobowidzu
– za II miejsce we współzawod-
nictwie szkół podstawowych woj.
pomorskiego;
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� Ewa Buga i Władysław Mazurek –
za doprowadzenie SP w Sobowidzu
do sukcesu;

� Lidia Orzechowska (dyr. GOKSiR
w Trąbkach Wielkich) – za spor-
towe osiągnięcie roku (zwycięstwo
piłkarzy w mistrzostwach Polski
w Słubicach);

� Tadeusz Mielnik – za wspieranie
drużyn piłkarskich juniorów dzia-
łających przy GOK;

� Mirosław Stępowski – za cało-
kształt pracy społecznej (w piłce
nożnej i nie tylko);

� Jan Trofimowicz jr. – za doprowa-
dzenie Ełganowa do zwycięstwa
w rywalizacji sołectw w Pucharze
Gminy 2003;

� Daniel Kwiatek – wyróżnienie
w kategorii sportowiec roku;

� Longina Górnowicz – za pracę
społeczną na rzecz rozwoju sportu
w Domachowie;

� Andrzej Kobylarz – za pomoc
w doprowadzeniu piłkarzy rocz-
nika 1987 do mistrzostwa Polski
w Słubicach.

Na uroczyste podsumowanie roku
sportowego przybył wieloletni Prze-
wodniczący Rady Wojewódzkiej Zrze-
szenia LZS Wiesław Szczodrowski,
który również otrzymał serdeczne
podziękowania za wielką pomoc na-
szemu samorządowi w pozyskiwaniu
dotacji na budowę hali sportowej
w Trąbkach Wielkich oraz za za-
sługi dla rozwoju sportu masowego
i turystyki w naszej gminie.

Opracował S. D.

W dniu chrztu św. Katarzyna Pawłowska wraz z rodzicami i chrzestnymi.

24



DLA DZIECI
Drogie dzieci, oto poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe ze lutego:
1. Betlejem; 2. Herod; 3. Nazaret; 4. Jordan; 5. Genezaret; 6. Judasz;
7. Poncjusz Piłat; 8. według św. Marka.
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 stało się trzeciego dnia po śmierci Jezusa?

2. Kto nie rozpoznał zmartwychwstałego Jezusa, myśląc, że to ogrodnik?

3. Co zobaczyli uczniowie, którzy pierwsi przybiegli do grobu?

4. Jak zmartwychwstały Jezus pozdrowił swoich uczniów?

5. Gdzie uczniowie rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba?

6. Komu Jezus kazał dotknąć swoich ran, aby uwierzył?

7. Komu Jezus przekazał swoją władzę pasterską?

8. Co stało się 40 dni po zmartwychwstaniu?
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2004

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

2. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Magdaleny,
p. Karcz
Za śp. Mieczysława
Rucińskiego

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Stanisława Kostki,
p. Olszewskiej
Za śp. Ryszarda Kruka

4. Za śp. Helenę, Pawła i Karola
Lewandowskich, godz. 800

Za śp. Jana Zawickiego
(1. rocznica śmierci), godz. 930

(Czerniewo)
Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa Emilii
i Adama Bogdanów, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

5. Za śp. Kazimierza Stanolewicza
Za śp. Leona (13. rocznica
śmierci) i Józefa Otto

6. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich (przed
południem)
Dziękczynna w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów
(wieczorem)

7. Za śp. Józefę Madej
(24. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodzin Papisów
i Madejów
Za zmarłych z rodzin Grotów
i Macholów

8. Wielki Czwartek – w intencji
dziękczynnej za kapłaństwo

9. Wielki Piątek – nie ma Mszy
św.

10. Wielka Sobota – w intencji
parafian, godz. 2200

11. Za śp. Martę, Annę, Elżbietę,
Urszulę i Leona Kinder
oraz Jadwigę Drobniewską,
godz. 730

Za zmarłych z rodziny Trybów,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Ryszarda Reimusów,
od dzieci, godz. 1100

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1800
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12. Za śp. Kazimierza Ogórka
(8. rocznica śmierci), godz. 730

Za śp. Leona i Piotra
(5. rocznica śmierci)
Cieszyńskich, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Tomasza i Klarę
Sławińskich oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 1100

Za śp. Jarosława i Aleksandra
Żołędziewskich oraz
za zmarłych z rodzin
Żołędziewskich i Sawickich,
godz. 1800

13. Dziękczynna w dniu imienin
Przemysława Sautycza,
szafarza Eucharystii
Za śp. Gertrudę Dończyk

14. O błogosławieństwo Boże dla
Mariana Szynki, w 45. rocznicę
urodzin
Za śp. Mieczysława
Rucińskiego

15. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza
W intencji chorego dziecka

16. Za śp. Alfonsa Macha
(2. rocznica śmierci)
Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Zofii
i Andrzeja Gorzyńskich

17. Za śp. Franciszka Jaszewskiego
oraz za zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich
Za śp. Jarosława (9. rocznica
śmierci) i Aleksandra
Żołędziewskich oraz
za zmarłych z rodzin
Żołędziewskich i Sawickich

18. Za śp. Metę Cymerman,
godz. 730

Za śp. Jana i Martę Cierockich
oraz za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za ofiarodawców i budowni-
czych świątyni, godz. 1230

(Czerniewo)
19. W pewnej intencji, o zdrowie
20. Za śp. Bogdana Gdańca

(1. rocznica śmierci)
21. Za śp. Gertrudę Dończyk
22. Dziękczynna w 15-lecie

sakramentu małżeństwa Iwony
i Adama Szarmachów

23. Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów

24. W pewnej intencji, o zdrowie
Za śp. Pelagię Bławat
(25. rocznica śmierci)

25. Za śp. Teresę i Michała
Bębenków, godz. 730

Dziękczynna, w intencji
Ireny i Jerzego, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich, godz. 1100

28. Dziękczynna w 83. rocznicę
urodzin Stanisławy Szostek

29. Dziękczynna w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców
Za śp. Józefa Tkaczyka oraz za
zmarłych z tej rodziny

1.05. Za śp. Zofię Dyksa (18. rocznica
śmierci)

27



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
W kwietniu pierwszą rocznicę sakramentu chrztu obchodzą:
6 kwietnia: Martyna Ziemian
20 kwietnia: Adrian Czesław Sekutowski, Patryk Mariusz Majewski,
Agnieszka Gębka, Łukasz Świerżewski

Rocznice sakramentu małżeństwa
26 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Jarosława Szczuków
26 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Daniela Kozikowskich
15 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny i Leszka Żukowskich
21 kwietnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Macieja Wołoszyków
16 kwietnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Marleny i Jarosława Filanów
16 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Lidii i Piotra Niemczyków
16 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty i Tomasza Ludwikowskich
23 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Leona Bremborów
22 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Adama Szarmachów
16 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Zofii i Andrzeja Gorzyńskich
28 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Anity i Ryszarda Ogórków

ODESZLI DO PANA

24 lutego: zmarła w wieku 75 lat śp. Franciszka Kleba z Trąbek Wielkich
6 marca: zmarł w wieku 83 lat śp. Mieczysław Ruciński z Kleszczewa
11 marca: zmarła w wieku 78 lat śp. Gertruda Dończyk z Czerniewa

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


