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POTRZEBA ŚWIĘTOWANIA

Czym jest dzień święty? Kolej-
nym zwykłym dniem pracy, zabiega-
nia i zarabiania, czy może pomaga
w odpoczynku, modlitwie i radości
rodzinnej? Chrześcijanie świętują,
czyli uczestniczą we Mszy świętej,
powstrzymują się od niekoniecznych
prac, ponieważ wierzą – co relacjo-
nuje Pismo święte – że sam Pan Bóg
chce świętowania: „Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił! Sześć dni bę-
dziesz pracował, a siódmy dzień jest
poświęcony Panu Bogu twojemu”
(por. Wj 20,8 – 10). Jak po Starym
Testamencie następuje Nowy Te-
stament, tak po szabacie następuje
nowy szabat, niedziela. Jezus – no-
wy Mojżesz – nadaje nowe prawo,
Ewangelię, zakłada nową wspólno-
tę, Kościół, i zaprasza do nowego
kultu Boga w Duchu i w prawdzie.
Na pamiątkę Chrystusowego zmar-
twychwstania pierwsi chrześcijanie
spontanicznie nazwali niedzielę (do-
tąd pierwszy dzień tygodnia) dniem
świętym i dostosowali do tego wyda-
rzenia nowy kalendarz zbawczych
działań Chrystusa, w który wpisuje
się również niedzielę Zesłania Ducha
Świętego na Apostołów i na Kościół
założony na nich jako filarach.

Co można czynić w niedzielę?

Niedziela to dzień odpoczynku,
refleksji i modlitwy. Oderwanie się
od ziemi pozwala lotnikowi uzyskać
lepszą perspektywę obserwacji tego
co jest poniżej. Tak też niedziela
jest czasem oderwania od codzien-
ności i refleksji. Trudno wyobrazić

sobie człowieka, który jak maszy-
na pracuje bez snu, bez przerwy
i bez namysłu nad tym, co wykonu-
je. Świętowanie jest wpisane przez
Stwórcę w serce człowieka i pod-
trzymuje naszą relację z Bogiem i ze
wspólnotą wierzących. Świętowanie
jest wpisane we wszystkie wierze-
nia, albowiem człowiek z natury jest
istotą religijną.

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. porównuje się ze spotkaniem
dwojga zakochanych. Im nie jest
trudno przyjść do siebie, nie dłuży
się czas bycia ze sobą, mają wiele
tematów do rozmowy. Czy nie ta-
ka powinna być podczas niedzielnej
Eucharystii nasza relacja względem
kochającego i czekającego na spo-
tkanie z nami Boga? Utrudnieniem
istotnym może być grzech i sztuczne
dążenie zastąpienia świątyni super-
marketem, kapłana – sprzedawcą,
a obietnicy raju – obfitymi zaku-
pami. A przecież dla dobra naszej
psychiki, naszej duszy, regeneracji
sił fizycznych Bóg nakazał święto-
wanie.

Świętowanie ma wymiar ze-
wnętrzny – to śpiew, muzyka, od-
świętny ubiór, radość, sprzątnięte
mieszkanie, wspólny świąteczny po-
siłek w gronie rodziny. Świętowanie
ma też wymiar wewnętrzny, osobi-
sty – wiadomy Tobie i Bogu – przez
modlitwę, czytanie i słuchanie sło-
wa Bożego oraz przez czyny miłości
wobec bliźnich.

Normy świętowania wskazują
pasterze Kościoła w przykazaniach
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kościelnych. Czy mogą tak czynić?
Oczywiście! Bo Jezus dał im ta-
ką możliwość i władzę: „Cokolwiek
zwiążecie na ziemi, będzie związane
i w niebie” (por. Mt 16,19). Papież
i biskupi mogą ustanawiać i znosić
święta czy dni postu (ostatnio byli-
śmy świadkami przeniesienia świę-
ta Wniebowstąpienia Pana Jezusa
z czwartku na VII niedzielę wiel-
kanocną oraz zniesienia obowiązku
uczestnictwa w Eucharystii w uro-
czystości św. Józefa, św. Apostołów
Piotra i Pawła czy Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).
Podobnie jest w życiu cywilnym,
gdzie oprócz konstytucji państwo-
wej, obowiązują dodatkowe przepisy
w zakładach pracy, urzędach czy
szkołach.

Obowiązek świętowania wypeł-
nia ten, kto uczestniczy (a nie tylko
jest fizycznie obecny) we Mszy św.,
gdziekolwiek jest ona sprawowana
i powstrzymuje się od niekoniecz-
nej pracy. Określa to przykazanie
kościelne oraz Katechizm Kościoła
Katolickiego.

Czasem z ważnych przyczyn nie
jest możliwe świętowanie. Do nich
można zaliczyć chorobę, nieprzewi-
dziany wyjazd, pielęgnowanie ciężko
chorego, zbyt daleką drogę do ko-
ścioła, pracę konieczną dla dobra
społeczności (np. kolejarza, kierow-
cy autobusu).

Świadoma rezygnacja ze święto-
wania i bez uzasadnionego powodu
opuszczenie Mszy św. jest grzechem
ciężkim. Wykonywanie zadań spo-
łecznych i służb publicznych w zasa-
dzie nie zwalnia z udziału we Mszy
św. Powinno się w niej uczestni-
czyć w dzień poprzedzający święto.

Chrześcijanin powinien przewidzieć
zajęcia i zapewnić sobie niezbędny
czas na modlitwę, nawet w inny
dzień tygodnia, gdy przez dłuższy
czas jest to niemożliwe w niedzielę.

Od świętowania ku świętości

Niedziela w obecnej dobie dla
wielu jest dniem tylko rozgrywek
sportowych, spotkań towarzyskich,
czasem zakupów, pracy zarobkowej
lub całodziennego odsypiania czy
oglądania telewizji. Dla wierzące-
go niedziela jest czasem spotkania
z Bogiem na Eucharystii. Prakty-
ka gromadzenia się chrześcijan na
Mszy św. w Dzień Pański wywodzi
się od czasów apostolskich. Nasze
świętowanie ma dla niewierzących
wymiar świadectwa, jest oznaką wia-
ry i wierności Jezusowi i Kościołowi.
Wolny czas niedzielny ułatwia umac-
nianie więzi rodzinnych, odwiedziny
chorych, samotnych. Jest też zapro-
szeniem do lektury i refleksji. Dzi-
siejszy człowiek, nastawiony na to
by więcej mieć, wszystko przelicza:
co ja z tego będę miał i niejako zaj-
muje miejsce Pana Boga. To on chce
decydować za Pana Boga i w ten
sposób odbiera Mu Jego dzień –
niedzielę.

A skutki: Rodzi się obojętność,
niewiara, pojawiają się stresy, ner-
wice, choroby psychiczne. Rwą się
więzy rodzinne, zanikają przyjaźnie.
A przecież wystarczy się zatrzymać
w biegu spraw i pomyśleć kim je-
stem, gdzie biegnę, po co i dla kogo
żyję? Niedziela daje taką możliwość.

ks. E. Szymański
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NAWIEDZENIE RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego

Przypominam rodzinom, które będą
gościć Obraz Jezusa Miłosiernego:

1. Obraz odbierany z kościoła i przy-
nosimy następnego dnia do kościoła.

2. Cała rodzina powinna przystąpić
do spowiedzi i do Komunii św.

3. W czasie nabożeństwa domo-
wego pod przewodnictwem księdza
dokonujemy intronizacji, czyli obie-
ramy Chrystusa Królem rodziny.

Potrzebny jest mały obraz Bożego
Miłosierdzia, bo na jego odwrocie
zostaje udokumentowane to rodzin-
ne wydarzenie.

4. Cała rodzina proszona jest o włą-
czenie się do modlitwy. Dlatego
warto wcześniej powtórzyć sobie
modlitwę „Zdrowaś Maryjo” oraz
poduczyć się odmawiania koronki
do Miłosierdzia Bożego.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Sierpień 2004

Trąbki Wielkie
ul. Parkowa
1.08., niedziela: Irena Bielawska

i Daniel Dobrowolski
2.08., poniedziałek: Grzegorz Czajka
3.08., wtorek: Władysław Kreja

i Piotr Runowski
4.08., środa: Jarosław Szarmach
5.08., czwartek: Bogusław Szarmach
6.08., piątek: Jan Jurkowski
7.08., sobota: Sławomir Sebzda
8.08., niedziela: Magdalena

Konieczna
9.08., poniedziałek: Leon Tucholski

10.08., wtorek: Mariusz Szurgociński
11.08., środa: Henryk Krause
12.08., czwartek: Jan Wysota
13.08., piątek: Ryszard Reimus
14.08., sobota: Brunon Rogall
15.08., niedziela: Günter Rogall
16.08., poniedziałek: Mieczysław

Budnik

17.08., wtorek: Andrzej Szymikowski
18.08., środa: Tadeusz Zalewski

i Paweł Zalewski
19.08., czwartek: Wiesław Bąk
20.08., piątek: Helena Kinder
ul. Polonii Gdańskiej
21.08., sobota: Marek Kęsy
22.08., niedziela: Hildegarda Hensel
23.08., poniedziałek: Marcin Rogall
24.08., wtorek: Krzysztof Marciniak

i Janina Marciniak
25.08., środa: Urszula Kankowska
26.08., czwartek: Zygmunt Rogall
27.08., piątek: Andrzej Rogall
28.08., sobota: Jerzy Kardas
29.08., niedziela: Piotr Hebel
30.08., poniedziałek: Jacek Preuss
ul. Ełganowska
31.08., wtorek: Gabriela Jędryszek

i Maurizio Bonino
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2004

1 sierpnia: 18. Niedziela
zwykła

Koh 1,2; 2,21 – 23

Kol 3,1 – 5.9 – 11

Łk 12,13 – 21

„Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, żeby się podzielił ze mną
spadkiem – zwrócił się ktoś z tłumu
do Jezusa. Jezus mu odpowiedział:
„Kto mnie ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami?” Człowiek ten
nie prosił o radę. Chciał, żeby Jezus
stanął po jego stronie, uznał go za
pokrzywdzonego.

Dotykamy ogromnie ważnego
zagadnienia, znacznie szerszego od
spraw spadkowych. Tak często do-
magamy się, żeby Kościół poparł
nasze stanowisko, potępił taki czy
inny ustrój społeczny albo pochwa-
lił to, co nam wydaje się słusz-
ne. Czy nie jest to czasem krót-
kowzroczność, pycha, wygórowana
ambicja? Czy postępowanie nasze
jest zawsze zgodne z Ewangelią?
Raczej siebie oskarżajmy, a nie
innych.

8 sierpnia: 19. Niedziela
zwykła

Mdr 18,6 – 9

Hbr 11,1 – 2.8 – 19

Łk 12,32 – 48

Chyba Pan Jezus myślał o ludziach
w podeszłym wieku, o tym co

czekają wieczorem. Starsi ludzie
narzekają na zdrowie, obawiają się,
że życie zmarnowali. Kto z nich
oczekuje Pana Jezusa z płonącą
pochodnią, to znaczy z radością?
Niech nam się nie wydaje, że czeka
się długo. Wszystko, co się kończy,
jest zawsze krótkie.

15 sierpnia: Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny

Ap 11,19a; 12,1.3 – 6a.10ab

1 Kor 15,20 – 26

Łk 1,39 – 56

Tajemnica Wniebowzięcia była spo-
tkaniem rozłączonych przez śmierć
na ziemi Jezusa i Jego Matki. Nie
wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek
syn po śmierci swojej matki chciał
spotkać się tylko z jej duchem. Na
pewno chce zobaczyć jej włosy, po-
patrzeć jej w oczy, dotknąć jej rąk,
usłyszeć głos, rozpoznać odgłos nóg
na schodach. Pan Jezus był Czło-
wiekiem, który wstąpił do nieba,
i też jako człowiek nie mógł chcieć
spotkania tylko z duchem swojej
Matki. Tęsknił za Jej uśmiechem,
rękami, oczami, dotykiem. Tajem-
nica Wniebowzięcia Matki Bożej
musiała być odpowiedzią na Je-
go tęsknotę. Kocha się całą matkę,
a nie do połowy. Tajemnica Wniebo-
wzięcia jest pełna wielkiego uroku,
bo mówi o wieczności Matki.
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22 sierpnia: 20. Niedziela
zwykła

Iz 66,18 – 21

Hbr 12,5 – 7.11 – 13

Łk 13,22 – 30

„Usiłujcie wejść przez ciasną bra-
mę” – powiedział Jezus. Przez cia-
sną bramę nie przejdzie wielbłąd,
słoń, pyszny Goliat ani żaden na-
dęty olbrzym. Żeby przejść przez
taką bramę, trzeba zrzucić pychę
z serca, trzeba poczuć się małym,
zależnym od Boga. Nie sobie za-
ufać, tylko łasce.

29 sierpnia: 21. Niedziela
zwykła

Syr 3,17 – 18.20.28 – 29

Hbr 12,18 – 19.22 – 24a

Łk 14,1.7 – 14

„Kiedy urządzasz ucztę, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i nie-
widomych”. Będziesz szczęśliwy, bo
nie mają czym ci się odwdzięczyć.
Jak to rozumieć? Tak często nie
chcemy niczego przyjmować, bo
uważamy, że nie jesteśmy w sta-
nie zrewanżować się. Zrażeni nie-
wdzięcznością ludzką, często nie
chcemy dawać, bo jesteśmy przeko-
nani, że nikt nam nie podziękuje.
Czy trzeba tak przeliczać? Kto
kocha, przyjmuje to, co dostaje,
i daje, nie żądając wdzięczności. Mi-
łość nie rachuje. Przecież wszystko
otrzymujemy od Boga poprzez lu-
dzi. A jeżeli cokolwiek dajemy, to
z tego, co mamy od Boga.

ks. Jan Twardowski

BUDUJEMY WSPÓLNYM WYSIŁKIEM
kościół Miłosierdzia Bożego

W każdym numerze „Kany”
przekazuję informacje o postępie
prac przy budowie kościoła w Czer-
niewie.

Obecnie trwa praca przy zakła-
daniu ogrodzenia, niwelacji terenu,
założenia przyłącza energetyczne-
go i naglące jest zadanie założenia
nagłośnienia – bardzo zła aku-
styka wnętrza powoduje trudności
w rozumieniu tekstu wypowiada-
nego przy ołtarzu. Nagłośnienie
ma wykonać firma pana Popka
z Poznania, ta sama która przed

laty wykonała nagłośnienie w Trąb-
kach Wielkich i Postołowie. Jest to
kosztowna inwestycja. Trzeba też
dokonać istotnej korekty ogrze-
wania. Brakuje konfesjonałów, nie
ma szat ani naczyń liturgicznych.
Wszystko jest przywiezione z Trą-
bek Wielkich. Brakuje wyposażenia
zakrystii. Do wykonania pozostaje
fronton kościoła i jego dolna kon-
dygnacja (podpiwniczenie). Moim
gorącym pragnieniem jest dopro-
wadzenie kościoła do takiego sta-
nu, by w roku 2005 mógł być
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konsekrowany. Ksiądz arcybiskup
14 lipca w telefonicznej rozmowie
zapytał kiedy planuję konsekrację.
Odpowiedziałem, że może uda się
w czasie odpustu Miłosierdzia Bo-
żego w przyszłym roku.

Proszę przyjąć moje gorące po-
dziękowanie za Waszą wielką ofiar-
ność na ten piękny kościół. Dzięku-
ję mieszkańcom Czerniewa i Czerń-
ca za ich bezinteresowną pracę i po-
moc, z jaką od kilku lat spieszą przy
tym kościele. Dziękuję i Wam, zbie-

rającym miesięczne „datki”. Dzię-
kuję wszystkim za modlitwę. Niech
to będzie nasz pomnik wdzięczno-
ści Panu Jezusowi za nawiedzenie
naszych rodzin, za okazywane nam
miłosierdzie w sakramencie poku-
ty i prośba o okazanie miłosierdzia
w godzinę naszej śmierci. Niech
Jezus Miłosierny hojnie wynagro-
dzi wszystkim ofiarodawcom, za
których serdecznie się modlę.

ks. E. Szymański

Trwa praca przy zakładaniu ogrodzenia kościoła w Czerniewie.
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EWANGELIZACJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Już w 1980 roku do odbywa-
jącego się w Rzymie międzynaro-
dowego Kongresu, którego tema-
tem była „Ewangelizacja a ateizm”
Papież powiedział, że Kościół nie
może pogodzić się z faktem po-
mijania Boga i zaprzeczania Je-
go istnieniu. Ludziom wątpiącym,
poszukującym sensu życia Kościół
proponuje Ewangelię. Zagadnienia
te podjęto na Zgromadzeniu Ple-
narnym Papieskiej Rady Kultury,
której przewodniczy kardynał Paul
Poupard. A oto streszczenie jego
refleksji na temat ewangelizacji we
współczesnym świecie.

Zjawisko niewiary na świecie na
ogół nie przybiera większych roz-
miarów. Jego nasilenie obserwuje
się w Europie Zachodniej, nato-
miast w Afryce, Azji, Ameryce Po-
łudniowej i świecie muzułmańskim
zjawisko niewiary nie narasta. Za-
nika ateizm walczący. Jego wpływ
obserwuje się jeszcze w krajach,
gdzie panuje polityczny system ate-
istyczny.

Wzrasta natomiast obojętność
religijna i liczba osób wierzących
ale niepraktykujących, którzy po-
stępują, jak gdyby Bóg nie istniał
i bez odniesienia do wartości religij-
nych. Dla nich nie jest istotne ist-
nienie czy nieistnienie Boga, bo nie
odczuwają Jego obecności. Wzra-
sta też wskaźnik niewiary wśród
pracujących kobiet. Zaobserwować
można zmniejszanie się liczby osób
regularnie uczęszczających na Mszę

świętą. Jest to przejaw tendencji
do odrzucania wszelkiego rodzaju
struktur instytucjonalnych Kościoła
oraz szerzącej się niechęci do trady-
cyjnych praktyk religijnych i zasad
moralnych.

Kryzys wiary wśród młodzieży
równoważony jest przez świadectwo
innych grup młodzieży, członków
wielu prężnie działających wspólnot
oraz zjawisko Światowych Dni Mło-
dzieży, podczas których w spotkaniu
z Papieżem uczestniczą setki tysię-
cy młodych z całego świata, również
należących do innych religii.

Naszą odpowiedzią na dostrze-
gane osłabnięcie wiary jest wyraźne
i publiczne przekazywanie Ewange-
lii i wcielanie jej w życie w chrześci-
jańskich wspólnotach i rodzinach.
Dokonuje się to przez świadectwo
radości, że należymy do Boga i uza-
sadnianie z mocą, że Bóg jest na-
szą nadzieją. Trzeba na Ewange-
lii opierać i umacniać kulturę by-
cia. Niewierzącym trzeba ukazać,
że sensem bycia człowiekiem jest
bycie istotą religijną i prawdziwe
człowieczeństwo ma swe korzenie
w Ewangelii.

Istnieją różne kategorie niewie-
rzących: obojętni, zdecydowanie od-
rzucający religię (w szczególności
chrześcijaństwo), a także szukający
i potrafiący uwierzyć. Dla tych lu-
dzi głoszenie Ewangelii odbywa się
drogą prawdy, dobra i piękna. Te
wszystkie wartości mieści w sobie
Dobra Nowina. Otworzyć ludzkie
serca na prawdę, dobro i piękno, na
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wartości moralne oraz ewangeliczne
można przez autentyczny radyka-
lizm wierzących i promieniowanie
szczęściem, że poznało się cel życia
i do niego zdąża. Zjawisku niewiary
musi przeciwstawiać się rodzina –
domowy Kościół, w której pielęgnu-
je się modlitwę, otwarcie na bliźnich

i świętość życia. Kościół z kolei jako
całość musi wytrwale dążyć do jed-
ności wszystkich wyznawców Chry-
stusa, aby światu ukazać Ewangelię
jako siłę jednoczącą, „by wszyscy
byli jedno”.

ks. E. Szymański

ŻYCIE CODZIENNE JANA PAWŁA II

Ojciec Święty wstaje wcześnie ra-
no. Obecnie więcej czasu potrzebuje
na przygotowanie się do codziennego
funkcjonowania. Dłuższy czas trwa
na porannej modlitwie i około godzi-
ny 8.00 odprawia Mszę św., w której
uczestniczą najbliżsi współpracow-
nicy i siostry sercanki obsługujące
dom papieski. Po Mszy św. Papież
spożywa śniadanie i ponownie idzie
na modlitwę do swojej kaplicy, gdzie
przebywa do godziny 10.00. Następ-
ną godzinę poświęca na przygotowa-
nie przemówień i innych tekstów.

Potem następują audiencje.
Trwają zwykle do godziny 12.30.
Są to spotkania z biskupami przyby-
wającymi z różnych krajów z wizytą
apostolską, z politykami czy grupami
reprezentującymi rozmaite środowi-
ska kościelne. O godzinie 12.30 pa-
pież spożywa „roboczy” obiad, pod-
czas którego współpracownicy prze-
kazują mu bieżące informacje.

Po obiedzie Ojciec święty przez
pół godziny odpoczywa. Nie kładzie
się, lecz po prostu zostaje sam. Od
godziny 15.00 do 18.00 Ojciec świę-
ty czyta, przygotowuje dokumenty
i przemówienia. Po 18.00 odbywają
się audiencje dla szefów kurialnych

urzędów, czyli kongregacji. Spotyka
się z Sekretarzem Stanu, Sekreta-
rzem do Spraw Stosunków z Pań-
stwami, do Spraw Misji, do Spraw
Biskupów i innymi. O godzinie 19.30
jest kolacja, na którą często są za-
praszani goście. Po kolacji Papież
znów oddaje się modlitwie, lektu-
rze i kończy zajęcia około godziny
23.00. Codziennie Papież poświęca
kilka godzin na modlitwę. Na ogół
posługuje się tradycyjnymi forma-
mi modlitwy, jak Droga Krzyżowa,
Różaniec, nabożeństwo majowe, Li-
tania do wszystkich świętych. Każ-
dorazowo po nowej beatyfikacji czy
kanonizacji prosi, by dopisywano do
tekstu litanii znajdującej się w klęcz-
niku imiona wyniesionych na ołtarze
osób. Każdego dnia otrzymuje też li-
stę intencji modlitw, o które proszą
go osoby lub wymagają zaistniałe
potrzeby w kościele i świecie. Ojciec
święty dużo czyta. Przegląda książ-
ki ofiarowane mu przez autorów.
Jeśli coś go szczególnie zainteresu-
je, prosi o opracowanie streszczenia.
Przegląda też polską prasę, szczegól-
nie katolicką. Czasem zaznacza jakiś
artykuł i prosi o jego streszczenie.
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Czy rzeczywiście Ojciec świę-
ty sam pisze wszystkie dokumen-
ty i przemówienia? Homilie wygła-
szane w czasie pielgrzymek pisze
sam. Od pewnego czasu dyktuje je
i prosi o uzupełnienia. Przemówienia
do polityków czy wygłaszane pod-
czas różnych spotkań przygotowują
współpracownicy. Ostateczny kształt
nadaje im sam. Najnowszą książkę
„Wstańcie, chodźmy” papież dykto-
wał od marca do września ubiegłego
roku. Współpracownicy opracowali
przypisy, podział na rozdziały. Ojciec
święty ostatecznie zaakceptował ją
do wydania.

Najbliższymi współpracownika-
mi Ojca świętego są: jego sekretarz
arcybiskup Stanisław Dziwisz, któ-
ry służy Papieżowi od prawie 40
lat. Wcześniej był jego kapelanem
w Krakowie, drugim sekretarzem
jest ks. prałat Mieczysław Mokrzyc-
ki, pełniący tę posługę od 1996 r. Oni
towarzyszą Papieżowi praktycznie
przez cały czas, zwłaszcza teraz, gdy
jego możliwości poruszania się są
ograniczone. W apartamencie papie-
skim pracują siostry sercanki z Kra-
kowa. Niektóre z nich posługiwały
kardynałowi Wojtyle w kurii krakow-
skiej. One zajmują się prowadzeniem

kuchni (siostra Germana) prywat-
ną korespondencją (siostra Eufrozy-
na) i innymi zajęciami związanymi
z funkcjonowaniem domu. W najbliż-
szym otoczeniu Papieża jest prefekt
domu papieskiego arcybiskup Ja-
mes Michael Harvey, organizujący
i uczestniczący we wszystkich au-
diencjach papieskich. W otoczeniu
Papieża są też ceremoniarz arcy-
biskup Piero Marini i ks. Konrad
Majewski z Polski.

W czasie spotkań z wiernymi
Ojciec święty otrzymuje liczne pre-
zenty. Spośród nich takie jak: orna-
ty, kielichy, monstrancje najczęściej
są przekazywane do krajów misyj-
nych. Dzieła sztuki przekazywane
są do Muzeum Watykańskiego. Cen-
ne przedmioty są ofiarowywane ko-
ściołom, nuncjaturom apostolskim.
Dary od Polaków przekazywane są
do Ośrodka Dokumentacji i Studium
Pontyfikatu Jana Pawła II w Domu
Polskim na Via Casia w Rzymie.
Tam też przekazywane są książki,
których Papież nie zatrzymał w swo-
jej bibliotece.

ks. E. Szymański

CZY W KOŚCIELE SĄ ROZWODY?

Coraz częściej w prasie spoty-
ka się opinie, że Stolica Apostolska
zliberalizowała przepisy dotyczące
sakramentalnego małżeństwa, i że
coraz łatwiej jest uzyskać „kościel-
ny rozwód”. Nic podobnego. Sąd
kościelny nie wydaje wyroku roz-
wiązującego małżeństwo, które było

zawarte, ale z jakichś powodów się
nie „udało”. Ani zgodna wola ro-
zejścia, ani zupełny rozpad pożycia
małżeńskiego, czego efektem jest
uzyskanie rozwodu cywilnego, nie
mogą być tytułem wniesienia do są-
du kościelnego prośby o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa. Zada-

10



niem sądu kościelnego jest zbadanie
i ustalenie, czy konkretne małżeń-
stwo zaistniało, czy może zostało
zawarte nieważnie, więc naprawdę
nigdy go nie było, choć odbyła się
uroczystość kościelna i wesele. Sko-
ro zawarte nieważnie, to faktycznie
nie zaistniało i nie może być mowy
o rozwiązaniu czy unieważnieniu
przez Kościół. Jeśli się stwierdzi, że
narzeczeni w momencie ślubu nie
byli zdolni do jego zawarcia, wycią-
ga się jedynie wniosek, że zawarli
je nieważnie.

Kościół nie może udzielić roz-
wodu, bo małżeństwo jest sakra-
mentem ustanowionym przez Chry-
stusa. Zadaniem Kościoła jest sza-
farstwo sakramentów i strzeżenie
depozytu wiary. „Co więc Bóg złą-
czył, niech człowiek nie rozdziela”.
Bóg jest twórcą małżeństwa poprzez
stworzenie mężczyzny i niewiasty
i skierowanie ich ku sobie.

Przyczyny nieważności
małżeństwa

Oprócz wymogów dotyczących
formy zawarcia małżeństwa – musi
być uprawniony kapłan, proboszcz
parafii zamieszkania narzeczonej
lub narzeczonego i dwóch świad-
ków – istnieją tak zwane przeszko-
dy, sprawiające, że małżeństwo jest
zawarte nieważne. Są nimi: mał-
żeństwo wcześniej zawarte z inną
osobą, bliskie pokrewieństwo, za-
bójstwo dotychczasowego współmał-
żonka, impotencja, przyjęte święce-
nia lub złożone śluby wieczyste
w zakonie, przymus lub świadomie
ukryte wady, np. alkoholizm, choro-
ba psychiczna, depresja, inne nałogi

ukryte takie, że druga strona wie-
dząc o nich nie zdecydowałaby się
na małżeństwo.

Prawo kościelne do przeszkód
zalicza jeszcze: niemożność używa-
nia rozumu, poważny brak roze-
znania oceny istotnych praw i obo-
wiązków małżeńskich. Ten poważny
brak jest szeroko dziś interpreto-
wany przez prawników kościelnych.
Istnieją prywatne kancelarie praw-
nicze do oceny i tłumaczenia tego
zjawiska u zainteresowanych, ubie-
gających się o stwierdzenie nieważ-
ności małżeństwa.

Zdarza się zawarcie małżeństwa
w „dobrej wierze”, chociaż w chwili
zawierania związku istniała fak-
tyczna przeszkoda, o której nuptu-
rienci nie wiedzieli. Trwają w mał-
żeńskim związku, choć faktycznie
on nie zaistniał. Na każdym eta-
pie trwania takiego związku sąd
kościelny może orzec jego nieważ-
ność. Gdy zainteresowani uzyskają
w sądzie kościelnym stwierdzenie
nieważności małżeństwa, mogą po-
nownie z inną osobą zawrzeć mał-
żeństwo.

Są dwa przypadki dyspensy ko-
ścielnej od ważnie zawartego mał-
żeństwa. Jeden, gdy małżeństwo
zostało zawarte, ale nieskonsumo-
wane, czyli nie doszło do współży-
cia między małżonkami po ślubie
oraz drugi, gdy małżeństwo zostało
zawarte między osobą ochrzczoną
i nieochrzczoną i strona nieochrz-
czona chce rozwiązania tego związ-
ku. W tych dwóch przypadkach
papież jako wikariusz Chrystusa na
ziemi może udzielić dyspensy.

ks. E. Szymański
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MISTERIUM UKRYTE W LUDZKIM CIELE
Rozważania o wniebowzięciu Maryi

15 sierpnia obchodzimy uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Jest to dla nas okazja
do przypomnienia sobie i rado-
snego świętowania faktu, że Bóg
zachował Maryję od grzechu i od
ciemności grobu. Jest to też szansa
spojrzenia na Maryję jako na jedną
z nas – istotę ludzką, która już
raduje się chwalebną przyszłością,
czekającą także nas dzięki zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa,

Mamy nadzieję, że poniższy ar-
tykuł pomoże wam w tym mie-
siącu rozważyć tajemnicę Maryi.
Jest on fragmentem książki Bo-

gurodzica Ta, która porodziła Bo-

ga, autorstwa Catherine Doherty
(1896 – 1985), niezwykłej emigrant-
ki politycznej z Rosji, której mo-
dlitwa i służba ubogim owocuje
do dziś poprzez Apostolat Domu
Madonny.

Kontempluj Maryję taką, jaka
była naprawdę. Oczywiście, zasłu-
guje Ona na naszą cześć. Jest
Matką Boga. To prawda, została
wyniesiona wysoko, ale jest przy
tym bardzo zwyczajna. Chciałabym
opowiedzieć o Jej zwyczajnym ży-
ciu.

Wyszła za cieślę. W Nazarecie
nie była nikim ważnym. Zresz-
tą sam Nazaret byt małą mie-
ściną. Także Józef nie był nikim
ważnym. Troszczyła się o męża

i Syna, szczególnie kiedy Syn był
mały. Gotowała, szorowała podłogi,
zmywała, tkała, uprawiała ogródek
i robiła pranie. Zachwyca mnie Jej
prostota, gdyż Ona jest zwyczajna
a zarazem nadzwyczajna.

Był to zwyczajny dom i to wła-
śnie jest najwspanialsze. Nasz Pan
wybrał sobie na Matkę pracującą
kobietę! W pewien sposób czuję się
tym oszołomiona. Dziwuję się temu
wszystkiemu, co Jej się przydarzy-
ło, podczas gdy pozornie nie działo
się nic.

Przedziwna jest ta zwyczajność
Najświętszej Panny. Jest to cud.
Była Ona pierwszą osobą, która
naprawdę potrafiła pełnić wolę Bo-
żą w najdrobniejszych szczegółach.

Matka Boga,
Matka nasza

Kim jest Najświętsza Maryja
Panna? Wyjaśnienie jest prawie
niemożliwe. Można by powiedzieć,
że jest Bramą – Bramą do domu
Ojca, ponieważ to przez Nią przy-
szedł do nas Chrystus i przez Nią
my do Niego powracamy.

Jest Matką i pociąga wszystkie
matki. Jest Dziewicą i pociąga mło-
dych. Pociąga też starych. Wsta-
wała wcześnie i w niektóre dni
tygodnia niosła pranie do sadzaw-
ki. Musiały Ją często odwiedzać
kobiety z Nazaretu, gdyż była tym,
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kim była. Miała pewnie zawsze
u siebie jakieś wschodnie słodycze,
które są przysmakiem tamtejszych
ludzi, i częstowała przychodzące do
Niej dzieci.

Myślę o Niej bardzo realistycz-
nie, także jako o kobiecie, która
miała siłę trwać w milczeniu pod
krzyżem Syna i w jakiś niewia-
rygodny sposób uświadomić sobie
w tym momencie, że została wy-
brana, aby być Matką wszystkich
mężczyzn i kobiet, za których On
oddał życie.

Jest kobietą słowa i kobietą
milczenia. Mocniejsza niż wojsko
w szyku bitewnym i tak słaba,
jak tylko kobieta może być przed
Bogiem. Sprzątała i ścierała kurz.
Potrafiła gotować i tkać. Jej życie
było morzem drobiazgów – tak
nieznaczących, że niemal nie warto
o nich wspominać. Trzeba było
zemleć ziarno, pozamiatać dom,
przygotować posiłki i Matka Boga
dzień po dniu zajmowała się tymi
rzeczami.

Możemy uczyć się od Niej cier-
pliwego słuchania, zbierania słów
ludzkich i słów Bożych, i zachowy-
wania ich w sercu, dopóki Duch
Święty nie otworzy go na oścież
i nie udzieli nam odpowiedzi, tak
jak Jej udzielił.

Jeśli nie znasz Najświętszej
Panny, nigdy nie poznasz Jej Sy-
na, ponieważ najgłębszą tajemnicą
naszej wiary jest to, że Bóg wybrał
tę zwyczajną dziewczynę na swoją
Matkę. Czy potrafisz to sobie wy-
obrazić? Odwieczny i nieskończony

Bóg pochylił się nisko przed kilku-
nastoletnią dziewczyną i zapytał,
czy zechce być Matką Jego Sy-
na. A Ona powiedziała Mu „tak”,
a potem jeszcze tysiące, miliony
dalszych „tak”, tych „tak”, któ-
rych my Mu odmawiamy.

Rozmowa z Maryją

Kim jest Najświętsza Maryja
Panna? Jest kobietą jak ja i ty. Jest
Przyjaciółką, do której przez cały
dzień wyrywa się moje serce i z któ-
rą mogę rozmawiać. Bo widzisz, to
Ona zmieniała Mu pieluszki i kar-
miła Go swoim mlekiem i całowała
Jego skaleczenia, tak jak każda
kobieta czyni swojemu maluchowi.
Kiedy się podrapał, całowała bolące
miejsce i ból ustawał. Przewracał
się i wstawał, i dorastał, a Ona
mówiła: „Zjedz owsiankę” i „Nie
zapomnij sandałów. Jest mokro”.

Czy jest ktoś, kto żył tak blisko
Boga jak Maryja? Do kogo pój-
dziemy, żeby przekonać się, że On
naprawdę jest człowiekiem? Kto
bardziej pomoże nam poznać wcie-
lonego Boga niż Ta, która przez
dziewięć miesięcy nosiła Go we
własnym łonie?

Nic dziwnego, że nie potrafisz
Jej zrozumieć, skoro myślisz o Niej
jedynie jako o Królowej Aniołów
i Królowej Świata. Bo widzisz, Bóg
był cieślą, a Ona była gospodynią
domową. A teraz Bóg jest w niebie
i dalej ma odciski na rękach w swo-
im uwielbionym ciele. A Ona, która
także została wzięta do nieba i ma
chwalebne ciało, dalej ma ręce, po
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których widać, że była zwyczajną,
pracującą kobietą.

Otwiera się przed nami miste-
rium ukryte w ludzkim ciele, naro-
dzonym z ludzkiej matki i ludzkie-
go ojca, Joachima i Anny. Została
poczęta przez dwoje ludzi, tak jak
ja i ty zostaliśmy poczęci przez
dwoje ludzi. Była zwyczajnym czło-
wiekiem.

Czy można Jej nie kochać? Czy
można do Niej nie pójść, nie po-
biec? Teraz, kiedy już znalazła
się tam, gdzie jest, zna tajemni-
cę wszystkiego. Kiedy rozważasz
jakąś tajemnicę, kiedy przeżywasz
jakąś trudność duchową, dlaczego

nie miałbyś się do Niej zwrócić?
A Ona powie ci: „Spokojnie. Ja też
nie rozumiałam przez sześćdziesiąt
lat. Dopiero teraz dostałam odpo-
wiedź. I jest ona także dla ciebie..
Wszystko, co teraz wiem, jest dla
ciebie. Usiądźmy i porozmawiaj-
my”.

Jakie to przedziwne, że Bóg
wybrał Ją, aby była Bramą, przez
którą do nas przyszedł. Oto jest –
szeroko otwarta, abyśmy wszyscy
mogli przez nią przejść.

Catherine Doherty

„Słowo wśród nas”

MOJE POWOŁANIE
Żyć w ukryciu

Zachęcona ogłoszoną ankie-
tą, postanowiłam dać świadectwo
o moim powołaniu. Skłania mnie
do tego także 850. rocznica śmierci
św. Klary, patronki mojego zakonu,
oraz 100. rocznica urodzin mojej
najdroższej matki. Jej ofiarnej po-
stawie zawdzięczam własne życie.
Z opowiadań wiem, że lekarz pro-
ponował mojej matce dokonanie
aborcji, twierdząc, że jej życie jest
zagrożone. Ona jednak nie zgodzi-
ła się, powiedziała, że raczej woli
sama umrzeć, niż zabić dziecko:
„Dziecko niech żyje i niech przyj-
dzie na świat – to dziecko ofiaruję
Bogu”. Dziecko, którym byłam ja,
zostało obdarzone łaską powołania
zakonnego – do wieczystej ado-
racji Najświętszego Sakramentu,

a mamę Bóg nagrodził trójką na-
stępnych dzieci i długim, 88-letnim
życiem.

Jestem zakonnicą klauzurową.
We wrześniu 2003 roku przypadł
złoty jubileusz mojej profesji za-
konnej. Powołanie jest darem Boga,
ale ze strony powołanego koniecz-
na jest współpraca z łaską Bożą;
muszą też być spełnione warunki
do rozwoju powołania. Pierwszym
wychowawcą na drodze powołania
jest dom rodzinny i atmosfera re-
ligijna; następnie kościół i szkoła,
a także dobre otoczenie.

Tego wszystkiego nie brakowało
na mojej drodze, ale to jeszcze nie
było wezwanie do życia zakonnego,
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do poświecenia swego życia Bogu.
Także to, że popłynęły łzy przy
rozważaniu męki Pańskiej, jeszcze
nie stanowiło o moim powołaniu.
Dopiero głos usłyszany w głębi du-
szy: „Pójdź za Mną!”, zadecydował
o moim całkowitym oddaniu Bogu.
Na drodze do realizacji powołania
bardzo pomogła mi przynależność
do Sodalicji Mariańskiej pod opie-
ką ojców jezuitów. Zapragnęłam żyć
w ukryciu, jedynie dla Boga. Klau-
zura to nie ucieczka od świata, ale
bycie bliżej Boga, aby Go bardziej
miłować i żyć oblubieńczą miło-
ścią, a także dawanie świadectwa
wierze.

W naszym Zakonie Klarysek od
Wieczystej Adoracji adorujemy Pa-
na Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie całe dnie i noce. W ciągu
dnia adoratorki zmieniają się na
klęczniku co godzinę, nocą co dwie
godziny, aby nieustannie wielbić
Boga, dziękować Mu za wszystko
– za to, że jest z nami, a tak-
że przepraszać za grzechy własne
i całej ludzkości. Podejmujemy mo-
dlitwy wstawiennicze w różnych
intencjach, bo naszym powołaniem
jest wstawianie się za wszystkich
przed Bogiem.

Bardzo cenię i kocham powo-
łanie, jakim mnie Bóg obdarował.
Nie ma większego szczęścia i ra-
dości dla duszy nad miłowanie
Boga. Przecież przez chrzest wszy-
scy jesteśmy powołani do świętości.
Musimy tylko zachowywać Deka-
log: Będziecie pilnie strzec poleceń
Pana Boga waszego” (Pwt 6,17).

Konsekracja zakonna to życie Bo-
giem każdym uderzeniem serca, to
przedsmak życia wiecznego. Pan
Jezus mówił: „Kto może pojąć,
niech pojmuje”. W życiu zakonnym
nie brakuje także i krzyża, ale sko-
ro chcę pójść za Panem Jezusem
zmartwychwstałym i uwielbionym,
to muszę także pójść za Nim na Kal-
warię – poddać ukrzyżowaniu swój
rozum, swoją wolę i serce poprzez
śluby zakonne. Przez cierpienia, ja-
kich doświadczamy na naszej dro-
dze życiowej, pomagamy Jezusowi
w zbawianiu dusz ludzkich. Da-
jąc siebie bliźnim przez modlitwę,
ofiarę i różnego rodzaju cierpienia,
stajemy się drugim Chrystusem
– jeżeli tylko miłość Chrystusowa
króluje w naszym sercu.

Zgodnie z myślą św. Ojca Fran-
ciszka i św. Matki Klary, aby nie jeść
darmo chleba, oddajemy się pracy.
Wykorzystywane są różne zdolno-
ści i talenty sióstr. Mój „resort”
to krawiectwo, któremu oddają się
całym sercem na większą chwałę
Bożą. Mój akt strzelisty przy szyciu
brzmi: „Ilekroć igłą ruszę, pragnę
zbawić duszę”.

Moje życie jest wypełnione mo-
dlitwą. W 2003 roku, który dzięki
naszemu Ojcu Świętemu stał się
Rokiem Różańca Świętego, więcej
wysiłku modlitewnego wymagało
codzienne ofiarowanie Matce Naj-
świętszej czterech części różańca.
Z bólem serca wyznaję, że nie za-
wsze udawało mi się to zrealizować,
bo mam jeszcze inne zadania w co-
dziennym życiu, choćby godziny
brewiarzowe.
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Myśl, że Pan Bóg nas potrze-
buje, zapala do nowej gorliwości
w służbie Bożej. Dlatego kocham
czas rekolekcji, który uważam za
wielką łaskę. Podobnie cenię sobie
różne myśli z religijnych książek
czy usłyszanych homilii; często je
notuję, aby móc do nich wracać.
Korzystam też z ciekawych artyku-
łów oraz krótkich i treściwych me-
dytacji umieszczanych w „Słowie
wśród nas”. Moim nieustannym
pragnieniem jest myślenie z miło-
ścią o Bogu.

Chcę podzielić się jeszcze sło-
wami modlitwy, którą powtarzam
codziennie:

„Kocham Cię, Chryste – nie dla-
tego, byś mnie w niebie szczęściem

obdarzył zbawienia, nie z bojaźni
potępienia. Na krzyżu, Jezu miły,
Twe ramiona mnie przytuliły!

Zniosłeś poty z krwią złączo-
ne i boleści niezliczone; zniosłeś
gwoździe i grot twardy, i szyder-
stwa, i pogardy, i śmierć – a to
dla grzesznika, dla mnie, dla mnie
niewdzięcznika!

Czemuż ja, Jezu kochany, nie
mam Cię kochać w zamiany? Nie
dla wiecznej w niebie spłaty, nie
z bojaźni wiecznej straty, lecz jak
Tyś mnie umiłował, tak ja będę
usiłował kochać Cię tylko dlatego,
żeś Król i Bóg serca mego! Amen.”

Siostra M. Celina

„Słowo wśród nas”

PANIE, TY WSZYSTKO WIESZ

Wcześniej nie zastanawiałam
się nad tym, czy moje życie ma
coś wspólnego z powołaniem. Sko-
ro jednak Pan Bóg powołał mnie
do życia, to znaczy, że ma wobec
mnie jakiś plan. Moim zadaniem
jest umieć go odczytać i realizować.

Pochodzę zza Buga. Jako dziec-
ko odczułam dramat radzieckiej,
a potem niemieckiej okupacji. Oj-
ciec przez dwa lata był w obozie pra-
cy koło Mińska Białoruskiego, wró-
cił schorowany, o kulach. Pierwszą
Komunię świętą przyjęłam w ma-
ju 1942 roku na zwykłej porannej
Mszy świętej. Z kościoła poszłam
do mamusi, która w szpitalu prała
w balii pieluchy. Białą batystową

sukieneczkę i ślubny mamy diade-
mik założyłam dopiero w zakładzie
fotograficznym. Działania wojenne,
dzięki Panu Bogu, nie zniszczyły
naszego mieszkania, choć wokół
były gruzy i ranni. Bardzo często
modliliśmy się przed obrazem Pana
Jezusa w Ogrójcu i przy zapalonej
gromnicy.

Koniec wojny nie oznaczał koń-
ca cierpień. Nowe władze, podej-
rzewając ojca o kontakty z party-
zantką, aresztowały go i osadziły
w białostockim więzieniu. Mama
z wielkim poświęceniem co tydzień
dowoziła – 60 km na rowerze –
paczuszkę z żywnością, inaczej oj-
ciec pewnie by nie przeżył. Kiedy
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po pół roku ojca zwolnili, zapa-
dła decyzja wyjazdu na Ziemie
Odzyskane. Osiedliliśmy się koło
Jeleniej Góry. Tam podjęłam naukę
w Szkole Handlowej, a następnie
pracę w księgowości.

W 1952 roku, kiedy byłam druh-
ną na ślubie koleżanki z pracy,
poznałam mego przyszłego męża.
Był on sierotą, bez szkół, ale za to
„złotą rączką” z prawym charak-
terem i bez nałogów. Potrzebował
rodzinnego ciepła. Wzięliśmy ślub,
jak Pan Bóg przykazał. Urodziła
nam się córka, potem druga i trze-
cia. Może to już było powołanie –
być żoną i matką?

Dopóki mąż pracował w PKS-ie
jako kierowca, radziliśmy sobie do-
brze. Jednak z chwilą gdy rozpoczął
samodzielną pracę jako taksów-
karz, zgodnie z ówczesnymi prze-
pisami, musieliśmy płacić bardzo
wysoką stawkę za tzw. nadmetraż.
Posypały się kary, sprawy w ko-
legium, z naszego punktu widze-
nia zupełnie niesłuszne. W końcu
w 1960 roku opuściliśmy tamte
piękne okolice i zamieszkaliśmy
w Polsce centralnej. Tu urodziłam
syna – spełniło się marzenie męża.
Ale nie moje – ja chciałam zabłysnąć
jako pierwsza kobieta-taksówkarz
w powiatowym mieście. Dopięłam
swego i półtora roku później roz-
poczęłam zaplanowaną pracę ja-
ko zmiennik. Mężowi trudno było
samemu utrzymać sześcioosobową
rodzinę. Zmarli moi rodzice, dzieci
rosły, uczyły się, studiowały, zakła-
dały rodziny, zostałam babcią.

Dzień za dniem mijał praco-
wicie i zanim się obejrzałam, na-
deszła emerytura. Pełna energii
nadal pracowałam – w sumie 33
lata na postoju. Dziękuję Panu Bo-
gu, że szczęśliwie prowadził mnie
po drogach ojczyzny, że nie mia-
łam poważniejszego wypadku, że
zapracowałam sobie na dobrą opi-
nię. W samochodzie zawsze miałam
wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej z napisem: „Jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam”. Radio
było nastawione na lokalną rozgło-
śnię katolicką i nigdy nie zdarzyło
się, aby ktoś z pasażerów pro-
sił o wyłączenie. Znalazł się czas
i pieniądze na uczestnictwo w piel-
grzymkach do Lourdes, Rzymu.
Medjugorje i Wilna. Myślę, że ta
praca zawodowa, dająca mi wiele
okazji do kontaktów z ludźmi, też
była moim powołaniem, realizacją
planu, który przewidział dla mnie
Bóg.

W Adwencie 1995 roku w na-
szej parafii odbywały się rekolekcje
ewangelizacyjne. Oprócz księdza
prowadziły je osoby świeckie z Ru-
chu Domowego Kościoła – składały
świadectwa, opowiadały, co daje im
uczestnictwo w życiu wspólnoty.
Serce mocniej mi zabiło, a kiedy
usłyszałam słowa pieśni: „O Panie,
to Ty na mnie spojrzałeś. . .”, nie
miałam żadnych wahań. Wzięłam
deklarację. Już na pierwszym spo-
tkaniu zostały zawiązane tzw. Krę-
gi Rodzin. Naturalnie mąż dołączył
do mnie. Atmosfera serdeczności,
radości była tak spontaniczna, że
wszyscy czuliśmy się jedną rodzi-
ną, złączona miłością Chrystusa.
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Od momentu, kiedy powiedzieliśmy
„tak” Jezusowi, każde spotkanie
w Kręgu ubogaca nas doświadcze-
niami i przeżyciami innych. Msza
święta nabrała blasku, rozważanie
Pisma świętego (Namiot Spotka-
nia), zastanawianie się, jakie słowa
dotyczą mnie osobiście – „wciąga”
coraz bardziej. Już osiem razy by-
liśmy na corocznych 15-dniowych
rekolekcjach oazowych. Za każdym
razem jest to dla nas wielkie prze-
życie.

Najważniejsze jednak dokona-
ło się w naszym małżeństwie. Otóż
gdy po wieloletniej harówce zostali-
śmy sami, nie potrafiliśmy znaleźć
wspólnego języka, nie umieliśmy
się „dotrzeć”. Jak bardzo to się
zmieniło! Teraz jesteśmy zakochani
bardziej niż za młodych lat, usłużni
wobec siebie, cierpliwsi. Nawet za
drobną przysługę słyszę „dzięku-
je”, rano witamy się pocałunkiem

i życzeniem „Szczęść Boże” na ca-
ły dzień, wieczorem odmawiamy
wspólnie Różaniec, trzymając się
za ręce na znak jedności. Jeśli Pan
Bóg pozwoli, to na Wielkanoc bę-
dziemy obchodzić Złote Gody. Po
tylu latach wspólnego życia jestem
pewna, że właśnie małżeństwo było
i nadal jest moim najważniejszym
powołaniem, że w nim i przez nie
realizuję Boży plan.

Obecnie pełnimy w naszej
wspólnocie posługę „pary anima-
torskiej”. To bardzo zobowiązuje
i mobilizuje do ciągłego wzrasta-
nia w wierze i wzajemnej miłości.
Gdyby Pan Jezus zapytał mnie, jak
Piotra, czy Go miłuję, odpowiedzia-
łabym: Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, co jest w moim sercu.

Halszka

„Słowo wśród nas”

EŁGANOWSKIE SOKOŁY W A-KLASIE

13 czerwca br. na boisku w Ełga-
nowie w obecności licznie zgroma-
dzonej publiczności LZS Sokół Ełga-
nowo, wygrywając z drużyną Kieł-
pina 4 : 1, przypieczętował awans do
piłkarskiej A-klasy.

W sezonie 2003/2004 barw Soko-
ła bronili: bramkarze – Daniel Ra-
dziszewski, Wojciech Surma, Woj-
ciech Pelowski i formacje z pola
– Mirosław Czykierda (kapitan),
Adam Tarczyński, Sławomir Na-
kielski, Marcin Wcisłek, Sławomir
Kusaj, Łukasz Kowalczyk, Paweł

i Robert Mejer, Jerzy Ptach, An-
drzej Kuschel, Mariusz Grześlak,
Sebastian Stec, Rafał Ratyński, Da-
riusz Wrocławski, Mateusz Surma,
Mateusz Węsierski i Jan Trofimo-
wicz. Sukces tym większy, że wszy-
scy zawodnicy są mieszkańcami lub
byłymi mieszkańcami naszej gminy.

19.06.2004 r. w gościnnych pro-
gach GOK-u odbyło się uroczyste
podsumowanie sezonu piłkarskiego
połączone z Balem Sportu. Wszyscy
obecni na balu piłkarze odznaczeni
zostali medalami ZA AWANS DO
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A-KLASY. Dekoracji dokonali go-
ście: Mirosław Begger z Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, rzecznik
prasowy LZS; Redaktor Włodzi-
mierz Amerski z Panoramy AW-
FiS Gdańsk, a także red. Mirosław
Rój-Sarnecki z tygodników „Chłop-
ska Droga” i „Plon”.

Oprócz zawodników medale
otrzymali także ci, którzy w różny
sposób wspomagali piłkarzy z Ełga-
nowa, mianowicie: Trener Marcin
Masa, Iwona i Paweł Zajączkowscy,
Anna Tarczyńska, Henryk Kinder,
Józef Ormańczyk, Leszek Grześlak,
Ryszard Dubiela, Andrzej Radelski,
Dorota Bąk, Jan Trofimowicz, Lidia
Orzechowska, Józef Sroka, Stani-
sław Dziemiński, Szymon Jasiński
i Manfred Kratzke.

Jak widać sporo osób włączyło
się w tworzenie i funkcjonowanie ze-
społu piłkarskiego. Potwierdza się
hasło, że szeroko i dobrze rozu-
miany SPORT – ŁĄCZY. Dziękuję
wszystkim kibicom, całym rodzinom
dziękuję za kibicowanie piłkarzom,
niekiedy nawet podczas meczów
wyjazdowych. Dziękuję tym wszyst-
kim, którzy pomagali mi i przy-
czynili się w jakikolwiek sposób do
sukcesu ełganowskich piłkarzy.

Może uda się jeszcze kiedyś na-
wiązać do chlubnych tradycji LZS
Ełganowo z końca lat 70-tych, kiedy
jako jedyna drużyna wiejska grała
w wojewódzkiej klasie okręgowej.

Jan Trofimowicz jr

Odznaczeni medalami ZA AWANS DO A-KLASY piłkarze i działacze LZS Sokół
Ełganowo.
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KOLEJNY SUKCES
Zespołu fletowego z Trąbek Wielkich

W dniach 3 – 5 czerwca 2004
w Malborku odbył się II Między-
narodowy Festiwal Muzyki Daw-
nej „Wspólne Dziedzictwo Kultu-
ry”. W przesłuchaniach konkurso-
wych brały udział zespoły z Polski,
Niemiec, Rosji, Islandii i Białorusi.
Consort fletowy z Trąbek Wielkich
uczestniczył w festiwalu po raz dru-
gi prezentując wysoki poziom arty-
styczny interpretacji muzyki rene-
sansowej.

Jury festiwalowe w międzynaro-
dowym składzie przyznało nagrodę
Burmistrza Miasta Malborka dla
zespołu Mille Regretz, działające-
go przy Domu Kultury w Trąb-
kach Wielkich oraz indywidualną
nagrodę w postaci tygodniowych
warsztatów muzycznych dla Emilii
Ziemian.

Festiwal zakończył uroczysty
koncert laureatów.

Janusz Beyer
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KRONIKA (nie tylko parafialna)

15 czerwca, na Uniwersytecie im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, katechetka ze Szkoły
Podstawowej w Czerniewie Mariola
Jankowska, obroniła pracę dyplomo-
wą i uzyskała tytuł magistra teologii.
Gratulujemy!

***
24 czerwca 70. urodziny obchodził
Jan Keler z Trąbek Wielkich, który
od prawie 20 lat jest organistą w na-
szym kościele. Z tej okazji odbyła
się Msza św. w intencji Jubilata, po
której Pan Jan odebrał życzenia od
ks. prałata Edwarda Szymańskiego
i ks. wikariusza Dariusza Woźnego.
Do życzeń dołącza się także redakcja
„Kany”.

***
W dniach 23 – 25 czerwca odbyły
się uroczystości zakończenia roku
szkolnego w naszych szkołach. Naj-
lepsi uczniowie, którzy na świa-
dectwach uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,75 otrzymali nagrody
rzeczowe oraz świadectwa z wyróż-
nieniem.
Poniżej przedstawiamy listy najlep-
szych absolwentów (klas III gimna-
zjum i klas VI szkoły podstawowej):
Gimnazjum im. K. Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich:
1. Barbara Bąk – 5,31 (nagroda
wójta)
2. Marcin Szwemiński – 5,23
3. Agnieszka Szczurowska – 5,15
4. Agnieszka Szypica – 5,15
5. Kamil Jarzębiński – 5,08
6. Michał Bohla – 4,92
7. Aneta Knitter – 4,92

8. Joanna Kolibska – 4,92
9. Joanna Kowalewska – 4,84
10. Ewelina Szelest – 4,84
11. Małgorzata Jakubska – 4,77
12. Monika Wiśniewska – 4,77
13. Tomasz Kula – 4,76

Szkoła Podstawowa im. K. Paw-
łowskiej w Trąbkach Wielkich:
1. Katarzyna Kusz – 5,36 (nagroda
wójta)
2. Monika Malinowska – 5,3
3. Adrianna Karcz – 5,2
4. Patryk Wiśniewski – 5,2
5. Martyna Borejszo – 5,1
6. Anna Sanik – 4,9
7. Beata Blejder – 4,82
8. Aleksandra Jagła – 4,8

Szkoła Podstawowa im. Z. Bu-
kowskiego w Czerniewie:
1. Zdzisława Reglińska – 5,0 (nagro-
da Wójta)
2. Mateusz Kowalczyk – 5,0 (nagroda
Wójta)
3. Sylwia Ptach – 4,8
4. Sylwia Malinowska – 4,8
5. Karolina Skwiot – 4,8

***
W związku z zakończeniem roku
szkolnego, 5 nauczycielek z naszych
szkół postanowiło przejść na zasłu-
żoną emeryturę. Są to:
� Barbara Harbul z Gimnazjum

w Trąbkach Wielkich
� Krystyna Szymańska ze SP

w Trąbkach Wielkich
� Elżbieta Sebzda i Grażyna Pieczy-

chlebek ze SP w Czerniewie
� Zofia Szymańska ze SP w Mierze-

szynie.
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Państwo Młodzi Danuta i Sebastian Mućka.

Krystian Piotr Pianowski z rodzicami i chrzestnymi w dniu przyjęcia chrztu
świętego.
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***
W dniach 25 – 27 czerwca w Domu
Pielgrzyma przy naszym kościele,
odbyły się rekolekcje dla kateche-
tów z Archidiecezji Gdańskiej, które
prowadził ks. Dariusz Ławik.

***
W dniach 29 czerwca i 1 lipca
odbyła się VI zwyczajna sesja Rady
Gminy Trąbki Wielkie. W programie
obrad znalazły się m. in. następujące
tematy:

1) Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2004 r. Dochody budżetowe
zwiększyły się o kwotę 179 tys. zł,
na co złożyły się środki Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w wysokości 75 tys. zł na budo-
wę chodnika w Kłodawie, subwencja
oświatowa w kwocie 18 tys. zł oraz
subwencja rekompensująca w kwo-
cie 86 tys. zł.
Wydatki budżetowe wzrosły o kwotę
138 tys. zł, przy czym największą
część tych wydatków przeznaczo-
no na współfinansowanie budowy
chodnika w Kłodawie (82,5 tys. zł).

2) Podjęto uchwałę o zaciągnięciu
kredytu długoterminowego na spła-
tę należności za wybudowany seg-
ment „B” gimnazjum w Trąbkach
Wielkich (do kwoty 1150 tys. zł),
który będzie spłacany w latach
2004 – 2013.

3) Podjęto uchwały o zatwierdzeniu
Planów Odnowy Wsi Domachowo,
Mierzeszyn i Sobowidz oraz uchwały
w sprawie współfinansowania i reali-
zacji tych planów. Więcej informacji
o tych przedsięwzięciach podamy po
ich zaakceptowaniu przez władze
naszego województwa.

4) Podjęto uchwały zmieniające
wcześniejsze uchwały o nadaniu sta-
tutów Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Trąbkach Wielkich.
5) Przyjęto Program Współpracy
Gminy Trąbki Wielkie z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2004 r.
6) Zmieniono uchwałę w sprawie
delegowania reprezentantów Rady
Gminy do składu komisji konkurso-
wej, mającej dokonać wyboru kandy-
data na stanowisko dyrektora Zespo-
łu Szkół w Mierzeszynie. Na prze-
wodniczącego komisji Rada Gminy
desygnowała Wójta Błażeja Konkola,
a jako członków komisji wytypowa-
no Jozefa Srokę i Andrzeja Grallę.
Powyższe tematy zostały omówione
i podjęto uchwały w tych spra-
wach 29 czerwca, natomiast 1 lipca
odbyła się II część sesji w Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku Gm. Stężyca. W trak-
cie II części sesji radni uchwalili
szereg miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego frag-
mentów wsi: Kleszczewo, Kłodawa,
Gołębiewo Wielkie, Zła Wieś, Kacz-
ki, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie,
Zaskoczyn i Graniczna Wieś. Ponad-
to podjęto szereg uchwał o przy-
stąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla niektórych dzia-
łek w następujących wsiach: Sobo-
widz, Gołębiewko, Postołowo, Kło-
dawa, Kleszczewo, Ełganowo, Rości-
szewo, Warcz, Czerniewo i Trąbki
Małe.
Po zakończeniu sesji radni i sołtysi,
którzy zdecydowali się uczestniczyć
w części wyjazdowej VI sesji, wzięli
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Podziękowanie Barbarze Harbul za wieloletnią pracę nauczycielki i dyrektorki
szkoły w Sobowidzu.

Najlepsza absolwentka Gimnazjum w Trąbkach Wielkich Barbara Bąk odbiera
gratulacje od dyrektora szkoły Mariusza Paradeckiego.
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udział w spotkaniu integracyjnym
w Szymbarku.

***
3 lipca w naszym kościele sakrament
małżeństwa zawarli Danuta Ostrow-
ska z Drzewiny i Sebastian Mućka
z Ełganowa

***
4 lipca chrzest św. w naszym kościele
otrzymał Krystian Piotr Pianowski,
syn Karoliny Pianowskiej i Tomasza
Kolendo z Trąbek Wielkich.

***
11 lipca, w trakcie Mszy św. w kościele
w Trąbkach Wielkich i Czerniewie,
wystąpił ukraiński zespół muzyczny
Galickie Kolory ze Lwowa.

***
16 lipca, po długiej i ciężkiej choro-
bie zmarła, w wieku 57 lat, Lidia
Orzechowska. Śp. Lidia Orzechow-
ska przez 20 lat pracowała na terenie

naszej gminy, a od 1990 r. była dyrek-
torem Gminnego Ośrodka Kultury
w Trąbkach Wielkich. W pogrzebie,
który odbył się 19 lipca w Pszczół-
kach, licznie uczestniczyli mieszkań-
cy naszej gminy, którzy mieli z nią
kontakty lub współpracowali przy
organizacji imprez kulturalnych czy
sportowych. Były także oficjalne de-
legacje Rady Gminy, Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Kultury, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Rady Wo-
jewódzkiej LZS. Licznie uczestniczyli
też pracownicy gminnych instytucji
i szkół. Wieczny odpoczynek racz jej
dać Panie.

***
24 lipca w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Katarzyna
Jelińska z Kleszczewa i Sławomir
Meyer z Cieszenia.

Opracował S. D.

Czcigodny Jubilat Jan Keler w towarzystwie księży z naszej parafii.
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Występ ukraińskiego zespołu muzycznego ze Lwowa.

Państwo Młodzi Katarzyna i Sławomir Meyerowie.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2004
1. Za zmarłych z rodziny

Lorkowskich i śp. Kazimierza
Stanolewicza, godz. 730

Za zmarłych z rodzin Ptach i
Elwart, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Helenę Szymczyk
(15. rocznica śmierci) i
śp. Czesława Bujaka oraz
za zmarłych z tych rodzin,
godz. 1100

Za śp. Kurta Henniga, godz. 1800

2. Za śp. Elżbietę Laga
3. Za śp. Grzegorza Grzelaka

(24. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodziny Lisiaków

4. Za śp. Zygmunta Bąka
(2. rocznica śmierci)
Za zmarłych z rodzin Dończyków
i Hendrychów

5. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży bł. Jolanty,
p. Kisickiej

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Franciszka,
p. Kielas

7. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
bł. Jerzego Matulewicza,
p. Świerczek
Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców oraz Leona i Annę
Tyslerów

8. Za śp. Franciszkę i Jana Selków,
godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Władysława Myszk,
godz. 1100

Za śp. Gabriela Łyczaka
(6. rocznica śmierci), godz. 1800

9. W pewnej intencji, o zdrowie
10. Za śp. Augustynę i Józefa

Zdrojewskich oraz zmarłych z tej
rodziny

12. Za śp. Henryka Kisickiego
15. Za śp. Jerzego Franuszkiewicza,

godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

Dziękczynna w 12. rocznicę
sakramentu małżeństwa Moniki
i Dariusza Kosińskich, godz. 1800

16. Za śp. Anitę Heyer i Franciszka
Konkola

17. Za śp. Stanisława Karcza
19. Za śp. Henryka Kisickiego
20. Za śp. Henryka Kisickiego
21. Za zmarłych z rodzin Tiborskich,

Bielskich i Czerwińskich oraz
śp. Jana Bukowskiego

22. Za śp. Kurta Henniga, godz. 730

Za śp. Erykę i Teodora
Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Stefana i Stefanię
Homów oraz Marię i Czesława
Bobkowskich, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

23. Za śp. Alojzego Ptacha
(9. rocznica śmierci)

24. W pewnej intencji, o zdrowie
25. Za śp. Bronisława i Annę

Sokołowskich
26. Za śp. Dorotę Knapińską

Za śp. Jana Kruka (25. rocznica
śmierci)

27. Za śp. Henryka Kisickiego
29. Za śp. Alojzego Kisickiego

(20. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny, godz. 730
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Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków, godz. 900

(Czerniewo)
27. Za śp. Henryka Kisickiego,

godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

31. Za śp. Monikę Grenz
(15. rocznica śmierci)

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
9 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty i Tomasza Komorowskich
16 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Daniela Murawskich
30 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Marcina Nowaków
4 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Adama Stockich
28 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Daniela Bonczyńskich
4 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Mirosława Cierniaków

ODESZLI DO PANA
28 czerwca: zmarła w wieku 85 lat śp. Janina Stefańczyk z Trąbek
Wielkich

31 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Haliny Siedleckiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


