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O, Maryjo

bez grzechu

poczęta,

módl się

za nami,

którzy się

do Ciebie

uciekamy,

i za wszystkimi,

którzy się

do Ciebie

nie uciekają,

a zwłaszcza

za nieprzyjaciółmi

Kościoła świętego

i poleconymi

Tobie.



OJCZE ŚWIĘTY, UMOCNIJ WIARĘ POLAKÓW

W dniach od 25 do 28 maja 2006 r.
w pielgrzymce do Polski przybędzie
papież Benedykt XVI, wielki przy-
jaciel Sługi Bożego Jana Pawła II
i całego polskiego narodu. Wcześniej
jako arcybiskup Monachium i Fry-
zyngi oraz jako prefekt Kongregacji
Nauki Wiary bywał w Polsce wiele
razy, a będąc u boku Papieża Polaka
przez 24 lata, dobrze poznał polskie
problemy i polskie realia. Pierw-
szy raz przybył do Polski w 1979 r.
z delegacją Konferencji Biskupów
Niemiec i 10 czerwca uczestniczył
we Mszy św. odprawionej przez Pa-
pieża Jana Pawła II na krakowskich
Błoniach. Rok później w 1980 r.
przybył z oficjalną delegacją Konfe-
rencji Biskupów Niemiec. W dniach
od 11–15 września biskupi niemiec-
cy przybyli wówczas na zaproszenie
polskich biskupów. Odwiedzili Jasną
Górę, Wrocław, Trzebinię, Katowi-
ce, Oświęcim i Kraków. W Krakowie
podczas Mszy św. w Bazylice Ma-
riackiej kardynał Ratzinger wygłosił
płomienne kazanie. 28 maja 1981 r.
uczestniczył w imieniu biskupów
niemieckich w pogrzebie kard. Ste-
fana Wyszyńskiego.

W 1983 r. jako prefekt Kongrega-
cji Nauki Wiary przewodniczył piel-
grzymce mężczyzn i młodzieńców na
górę Świętej Anny. W 1988 r. kard.
Ratzinger otrzymał doktorat hono-
ris causa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego z okazji 70-lecia jego ist-
nienia. Było to pierwsze tego typu
wyróżnienie kardynała przez polską
uczelnię. W 1999 r. na zaprosze-
nie wydawnictwa „Znak” przebywał

z jednodniową wizytą w Krakowie.
W 2000 roku otrzymał drugi dok-
torat honoris causa uniwersytetu
we Wrocławiu. W 2002 r. przybył do
Polski, aby udzielić sakry biskupiej
ks. Zimowskiemu w Radomiu. Ks.
Zimowski był wieloletnim pracow-
nikiem Kongregacji Nauki Wiary,
kierowanej przez kard. Ratzingera.
W maju 2003 r. przebywał w Polsce
jako legat papieski podczas uro-
czystości 750-lecia kanonizacji św.
Stanisława Biskupa i Męczennika
w Krakowie. Oczekujemy na kolejne
przybycie do naszej Ojczyzny wiel-
kiego przyjaciela sługi Bożego Jana
Pawła II. Trzy miesiące temu Ojciec
św. powiedział: „Wrócę w te miejsca,
aby odnowić pamięć tej wielkiej po-
staci, spotkać się z narodem polskim.
W trudnych czasach ukazał on moc
wiary, która była przykładem dla
całej Europy i dla nas wszystkich.
To dla mnie wielka radość”.

Z wyboru papieża Benedykta
XVI, Polska jest celem pierwszej jego
podróży zagranicznej. Pielgrzymka
do Monachium w ubiegłym roku by-
ła realizacją spotkania z młodzieżą
w ramach Światowych Dni Młodzie-
ży, zaprogramowanego jeszcze przez
papieża Jana Pawła II. Ta piel-
grzymka jest organizowana z jego
inicjatywy. Papież będzie chciał od-
dać hołd Janowi Pawłowi II. Stąd
głównym celem pielgrzymki papie-
skiej jest archidiecezja krakowska,
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a w niej: Kraków, Wadowice, Kal-
waria Zebrzydowska. Papież zdecy-
dował się poszerzyć program piel-
grzymki o Warszawę. Pobyt w sto-
licy związany jest z 25. rocznicą
śmierci Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego. Jest również podkre-
śleniem wagi Mszy św. sprawowanej
w 1979 r. na Placu Zwycięstwa (dziś
Piłsudskiego), podczas której papież
Jan Paweł II wypowiedział znamien-
ną modlitwę: „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi”, która
zapoczątkowała przemiany politycz-
ne w Polsce.

Ostatnim punktem pielgrzym-
ki będzie obóz koncentracyjny
w Auschwitz-Birkenau. Wizyta tam
będzie miała charakter międzynaro-
dowy, związana będzie z oddaniem
hołdu ofiarom holokaustu i ich po-
tomkom. Głównym celem będzie
modlitwa z żydami, przedstawicie-
lami innych wyznań chrześcijań-
skim, muzułmanami i reprezentan-
tami narodów, które ginęły w tym
miejscu zagłady.

Jakie miasta odwiedzi
Ojciec święty?

Papież w dniach od 25–28 maja
br. odwiedzi: Warszawę, Częstocho-
wę, Kraków, Wadowice, Kalwarię
Zebrzydowską i Oświęcim. Odprawi
dwie uroczyste Msze św. dla Pola-
ków: w Warszawie na placu Piłsud-
skiego 26 maja oraz na krakowskich
Błoniach w niedzielę 28 maja. Spo-
tka się też w Krakowie na Błoniach
z młodzieżą w sobotę wieczorem
27 maja.

W Warszawie, w dniu przyjaz-
du, w czwartek 25 maja Ojciec św.

spotka się z prezydentem Rzeczy-
pospolitej, premierem, marszałkami
Sejmu i Senatu, korpusem dyploma-
tycznym. Po czym odbędzie się spo-
tkanie ekumeniczne w luterańskim
kościele św. Trójcy w Warszawie.

Papież odwiedzi też rodzinne
miasto Jana Pawła II – Wadowi-
ce i dom rodzinny Jana Pawła II.
Spotka się z mieszkańcami Wadowic.

W Kalwarii Zebrzydowskiej od-
wiedzi sanktuarium Matki Bożej,
które tak ukochał papież Jan Pa-
weł II. W Krakowie, papież odwiedzi
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
gdzie w niedzielę odprawi po ła-
cinie Mszę św. z udziałem około
miliona wiernych, pobłogosławi też
zgromadzonych z „okna” na Fran-
ciszkańskiej. Z Krakowa uda się
samolotem do Oświęcimia, a potem
na lotnisko w Balicach, skąd odleci
do Rzymu.

Papież wygłosi 7 przemówień
i dwie homilie. Odprawi 3 Msze
św., w tym jedną w kaplicy arcy-
biskupiej w Krakowie. Wystąpienia
będą wygłoszone w języku polskim.
Papież wypowie kilka zdań po pol-
sku, a dalszy tekst będzie czytał ks.
prałat.

Przygotowaniem do wizyty pa-
pieskiej będzie list Episkopatu skie-
rowany do wiernych i modlitwy
w poszczególnych diecezjach. Nad-
mieniam, że osoby chcące udać się
na spotkanie z papieżem muszą
mieć bilety wstępu, otrzymanie któ-
rych umożliwia kuria archidiece-
zjalna zbiorowo dla parafii czy de-
kanatów. Kuria archidiecezjalna nie
załatwia indywidualnie kart wstępu!

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2006

7 maja: IV Niedziela
Wielkanocna

Dz 4,8–12
1 J 3,1–2
J 10,11–18

Wyraz „owczarnia” w języku potocz-
nym oznacza zagrodę czy pomiesz-
czenie przeznaczone do hodowli
owiec. Jezus powiedział: „Mam tak-
że inne owce, które nie są z tej
owczarni. Także i te muszę przy-
prowadzić i będą słuchać głosu me-
go”. Przyprowadzić – to nie znaczy
zagarnąć do jednej zagrody. Chodzi
tu o wspólnotę owiec słuchających
Jezusa, wspólnotę w szerszym poję-
ciu. Tę, która w Jego imię jednoczy
ludzi. Ten fragment Ewangelii na-
leży chyba odczytywać w duchu
ekumenii.

14 maja: V Niedziela
Wielkanocna

Dz 9,26–31
1 J 3,18–24
J 15,1–8

„Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym” – mówi Jezus. Prawdzi-
wym to znaczy wiernym, niezawod-
nym, tym jedynym, któremu można
zaufać. Według słów Jezusa chrze-
ścijanin ma być częścią krzewu
winnego jego latoroślą.

Jacy jesteśmy bezradni i wszech-
mocni. Bezradni, jeżeli budujemy
tylko sami i opieramy się na nas
samych. Wszechmocni, jeżeli opiera-
my się na Nim. Nie ma „prywatnych

świętych”, tak jak nie ma „prywat-
nych grzeszników”. Cokolwiek czy-
nimy dobrego, obdarowujemy tym
skarbem całą wspólnotę, a każdy
nasz grzech ją rani. Ile razy czytam
o krzewie winnym, przypomina mi
się prawda o „świętych obcowaniu”.

21 maja: VI Niedziela
Wielkanocna

Dz 10,25–26.34–35.44–48

1 J 4,7–10

J 15,9–17

W tłumaczeniu tekstu Ewangelii
powinno się raczej powiedzieć nie:
„wytrwajcie”, a „trwajcie”. Wytrwać
można tylko chwilę, a tu chodzi
o długie, cierpliwe trwanie przy Bo-
gu. Tylko ten, kto trwa w miłości
Boga, jest spokojny. Kochać Boga
to kochać kogoś najgodniejszego.
Ta miłość nigdy nie może być za
wielka i na pewno jest odwzajem-
niona, bo Bóg kocha każdego z nas.
Trwanie w takiej miłości – jest
radością Chrystusa. Żeby wytrwać,
trzeba nieustannie starać się wypeł-
niać to, czego Bóg od nas chce. Nie
wystarczy jednak etyka obowiąz-
ku. Potrzebna jest postawa dziecka,
które czyni wszystko z miłości do
Ojca.

28 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11

Ef 1,17–23
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Mk 16,15–20

Kiedy wypełnia nas radość? Wtedy,
kiedy kochamy i jesteśmy kochani.
Co było radością Jezusa, o której
mówił? To, że kocha Ojca i Ojciec

Go kocha. Jakie to szczęście, że
Jezus modlił się o tę swoją miłość
dla nas.

Ks. Jan Twardowski

„DEUS CARITAS EST”
OMÓWIENIE ENCYKLIKI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

(BÓG JEST MIŁOŚCIĄ)

Encyklika zawiera dwie zasadni-
cze części. Część pierwsza omawia
miłość Boga do swojego stworzenia,
a szczególnie do człowieka. Jest ona
tak wielka, że zwraca się jakby prze-
ciw Niemu samemu, bo Bóg staje
się człowiekiem i przyjmuje jego
śmierć, godząc sprawiedliwość z mi-
łością. W Jezusie Chrystusie sam
Bóg poszukuje „zagubionej owcy”,
ludzkości zagubionej i cierpiącej.
W śmierci Pana Jezusa na krzyżu
dokonuje się zwrócenie Boga prze-
ciw samemu sobie, by poprzez tę
śmierć podnieść upadłego człowieka,
aby go zbawić. To najradykalniejsza
forma miłości Boga do człowieka.
Wyrazem tej miłości jest też pozo-
stanie z nami w Eucharystycznej
postaci. Jego Ciało w naszym ciele,
a Jego Krew krąży w naszej krwi. Tę
miłość Boga do człowieka szczegól-
nie podkreślają ewangeliczne przy-
powieści o bogaczu i Łazarzu, o sy-
nu marnotrawnym, o miłosiernym
Samarytaninie czy zgubionej owcy,
zawarte w Ewangelii, zwłaszcza św.
Mateusza, pisanej do Żydów.

W opisie Sądu Ostatecznego
u św. Mateusza (25,31–46) miłość

staje się kryterium oceny decydują-
cym ostatecznie o wartości lub bez-
wartości ludzkiego życia. Tu Pan
Jezus identyfikuje się z ludźmi bę-
dącymi w potrzebie. Człowiek nie
jest autentycznym chrześcijaninem,
jeśli zamyka się na potrzeby bliź-
niego, a mówienie o miłości do Boga
staje się kłamstwem w jego ustach.
Miłość wzrasta poprzez dzieła miło-
ści. Jest z Boga, ponieważ pochodzi
od Boga i łączy nas z Bogiem.

Część II omawia miłość w aspek-
cie posługi Kościoła. Miłość „Cari-
tas” jest podstawowym zadaniem
członków wspólnoty Kościoła. Mi-
łość potrzebuje również organizacji,
aby w sposób uporządkowany mogła
służyć wspólnocie Kościoła. Obraz
pierwotnego Kościoła przedstawio-
ny w Dziejach Apostolskich (2,42)
zawiera podstawowe elementy jego
działania: a) trwanie w nauce Apo-
stołów, b) we wspólnocie w łamaniu
chleba, c) w modlitwie.

A zatem, Kościół jest oparty na
nauce Apostołów, łączy go więź eu-
charystyczna i modlitwa. Kościół
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nie może zaniedbywać posługi mi-
łości. Dlatego już Apostołowie za-
decydowali, by wybrać siedmiu dia-
konów do posługi, zwłaszcza du-
chowej, w Kościele. To kolegium
siedmiu realizowało podstawowe za-
danie Kościoła, którym jest miłość
bliźniego świadczona w sposób zor-
ganizowany. Ta posługa materialna
i duchowa została wprowadzona do
fundamentalnej struktury Kościo-
ła. Z biegiem wieków działalność
charytatywna stanowi, obok szafar-
stwa sakramentów i głoszenia słowa
Bożego, istotną funkcję Kościoła.
Kościół nie może zaniedbać posłu-
gi charytatywnej, podobnie jak nie
może zaniedbać szafarstwa sakra-
mentów i głoszenia słowa Bożego.
W encyklice Ojciec Święty omawia
kolejno rozwój dzieła charytatyw-
nego w Kościele na przestrzeni wie-
ków, następnie przechodzi do dania
wskazówek dla tej dziedziny życia
Kościoła we współczesnym świecie.

Kościół jest rodziną Bożą w świe-
cie. W tej rodzinie nie powinno być
nikogo, kto cierpiałby z powodu bra-
ku tego, co konieczne do życia czło-
wiekowi. Powstające zgromadzenia
zakonne i instytuty życia konsekro-
wanego nieustannie wychodzą na-
przeciw ubóstwu, chorobom i sytu-
acjom związanym z brakami w dzie-
dzinie edukacji. Ta troska dotyczy
nie tylko potrzeb materialnych, ale
i potrzeb duszy. Ta pomoc ducho-
wa często jest bardziej konieczna
od pomocy materialnej. Kościół ni-
gdy nie może być zwolniony od
czynienia „Caritas” czyli uporząd-
kowanej działalności charytatywnej
na rzecz potrzebujących, bo Pan

Jezus powiedział, że ubogich za-
wsze będziemy mieli pośród siebie.
Organizacje charytatywne, począw-
szy od parafialnych, diecezjalnych,
krajowych po międzynarodowe mu-
szą zrobić wszystko co możliwe,
aby były do dyspozycji odpowied-
nie środki i przede wszystkim lu-
dzie przygotowani, by nieść pomoc
w sposób zorganizowany i kompe-
tentny potrzebującym. Przy czym
ta pomoc ma uwzględniać to, że
drugi człowiek nie tylko oczekuje
opieki, wsparcia, ale uszanowania
i pochylania się nad jego zranionym
człowieczeństwem. Takim (pracow-
nikom, wolontariuszom) potrzebna
jest stała formacja duchowa ich ser-
ca, po to by budzona w nich miłość
nie była przykazaniem nałożonym
przez Boga, ale wyrazem ich wiary.

Miłość charytatywna praktyko-
wana przez Kościół i w imieniu
Kościoła nie będzie narzucać innym
wiary, bo miłość jest najlepszym
świadectwem o Bogu i ewangeli-
zowaniem. Dyrektorium o paster-
skiej posłudze biskupów Jana Paw-
ła II pogłębiło rozumienie obowiąz-
ku charytatywnego, jako istotnego
zadania Kościoła i biskupa w jego
diecezji, oraz podkreśliło, że dzia-
łalność charytatywna Kościoła jest
tak samo ważna, jak posługa Sło-
wa Bożego i sakramentów świętych.
Wolontariusze (członkowie zespo-
łów charytatywnych) mają kiero-
wać się w swojej posłudze wiarą,
która działa bezinteresownie przez
miłość. Powinny to być osoby ogar-
nięte miłością do Chrystusa, których
serce zdobył Chrystus swoją miło-
ścią! Kryterium ich działania mają
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być słowa św. Pawła do Koryntian:
„Miłość Chrystusa przynagla nas”
(2 Kor 5,14).

Współpracownicy charytatywni
winni pracować dla Kościoła w jed-
ności z biskupem, chcąc bezintere-
sownie spełniać dobro dla ludzi, we-
dług wskazania św. Pawła: „Gdybym
rozdał na jałmużnę całą majętność
moją, lecz miłości bym nie miał,

nic mi nie pomoże” (1 Kor 13,3).
To powinno czynić posługującego
w miłości „pokornym” pracowni-
kiem Chrystusa w Kościele. Do tej
postawy prowadzi ożywiony duch
modlitwy, na którym ma opierać się
cała posługa charytatywna Kościoła.

Ks. Edward Szymański

ŻYWY RÓŻANIEC
Ełganowo, Kleszczewo, Czerniewo, Czerniec

Róża bł. Teresy Ledóchowskiej

� Zofia Chmielewska (zelatorka) �

Jadwiga Wiebe (zastępca) � Urszula
Zawicka � Karina Szulc � Agnieszka
Stolc � Bronisława Kulczyk � Hele-
na Pijanowska � Alicja Ormańczyk
� Zofia Trofimowicz � Jolanta Pio-
trowska � Gabriela Brembor � Leon
Brembor � Maria Czerw � Tere-
sa Dubiella � Jadwiga Jaszewska �

Maria Dubiela � Dorota Flisikowska
� Zofia Bachusz � Irena Pauls �

Franciszka Mach

Róża św. Wojciecha

� Jan Chmielewski (zelator) � An-
drzej Surma (zastępca) � Barbara
Surma � Władysław Belau � Jan
Trofimowicz � Ryszard Pijanowski
� Hubert Karassek � Tadeusz Frost
� Zygmunt Szarmach � Agnieszka
Szarmach � Alojzy Pelowski � Jerzy
Jaszewski � Franciszek Surma �

Kazimierz Myszke � Horst Pauls �

Benedykt Salewski � Wojciech Szulc
� Piotr Torbicki � Janina Torbicka
� Lech Leśniewski

Róża bł. Jolanty
� Marianna Kisicka (zelatorka) �

Mirosława Surma (zastępca) � Zyg-
munt Kisicki � Krystyna Kusaj �

Joanna Salewska � Danuta Kusaj
� Iwona Szarmach � Adam Szar-
mach � Gertruda Karassek � Zofia
Raczkowska � Anna Onasz � Ma-
rianna Dubiela � Maria Orlikowska
� Grażyna Sroka � Anna Tiborska �

Krystyna Belau � Wanda Zulewska �

Wioletta Leśniewska � Alina Szelest
� Danuta Olszewska

Róża św. Jadwigi królowej
� Maria Papis (zelatorka) � Gabrie-
la Homa (zastępca) � Mieczysław
Papis � Hanna Nowak � Zygmunt
Homa � Gertruda Wróblewska �

Bernadeta Wróblewska � Władysław
Wróblewski � Emilia Brzózka � Ja-
nusz Brzózka � Natalia Gugała �

Marzena Gugała � Jolanta Kula �

Jolanta Kula � Regina Nowak �

Stanisław Nowak � Felicja Ogórek
� Krystyna Janus � Stanisław Ja-
nus � Genowefa Latocha � Lidia
Kujawska (honorowa) � Aleksandra
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Maliszewska (honorowa) � Łucja
Myszk (honorowa) � Stefania Wró-
blewska (honorowa)

Róża św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
� Maria Lewandowska (zelatorka)
� Halina Nowak (zastępca) � Ry-
szard Nowak � Elżbieta Nowak �

Bolesława Wenzel � Jolanta Nowak
� Bogusława Kantak � Alina Kruk
� Irena Kielas � Zygmunt Kielas
� Ilza Kielas � Jan Kielas � Zofia
Stanolewicz � Regina Gawryjołek �

Ingryd Tiborska � Herbert Tibor-
ski � Małgorzata Zielke � Urszula
Myszk � Zbigniew Myszk � Henryka
Plata

Róża bł. Anieli Salawy
� Monika Szostek (zelatorka) � Kry-
styna Wawrynowicz (zastępca) � Zbi-
gniew Szostek � Janina Rucińska �

Kazimierz Ruciński � Irena Azaro-
wicz � Halina Kanka � Leon Kanka
� Henryk Cieciora � Bożena Ciecio-
ra � Teresa Baumgart � Grzegorz
Baumgart � Barbara Ziemann � An-
drzej Ziemann � Ewa Selka � Jan
Selka � Maria Sautycz � Przemy-
sław Sautycz � Mariola Jankowska
� Krzysztof Jankowski

Róża św. Franciszka z Asyżu
� Urszula Kielas (zelatorka) � Hali-
na Lewańczyk (zastępca) � Gertruda
Krywald � Krystyna Stapel � Irena
Ziemann � Józef Ziemann � Janina
Zawicka � Bożena Kamińska � Kry-
styna Zulewska � Maria Zulewska
� Gerard Zulewski � Jan Zulewski
� Anna Ptach � Jan Dończyk �

Krystyna Sienkiewicz � Anna Pisz-
czuk � Gertruda Ludwikowska �

Wioletta Ludwikowska � Magdalena
Lewańczyk � Helena Szynka

Róża św. Alberta Chmielowskiego

� Urszula Kowalczyk (zelatorka) �

Irena Ptach (zastępca) � Aleksan-
dra Ptach � Teodora Grajewska �

Barbara Grot � Jarosław Grot �

Anna Zawadzka � Dariusz Zawadz-
ki � Gertruda Kowalczyk � Teresa
Surma � Lucyna Piotrowska � Piotr
Piotrowski � Krystyna Dończyk �

Jolanta Brzezińska � Piotr Lewań-
czyk � Bożena Dończyk � Aleksy
Stapel � Agnieszka Ziemann

Róża św. Jacka

� Teresa Lubecka (zelatorka) � Kazi-
miera Karnath (zastępca) � Henryk
Karnath � Danuta Kula � Zdzisław
Kula � Elżbieta Stolpa � Elżbieta
Kowitz � Urszula Formela � Joan-
na Wrońska � Marianna Bartos �

Danuta Horobińska � Teresa Le-
wek � Maria Roda � Władysław
Roda � Anna Hendrych � Jani-
na Hendrych � Beata Krakowska
� Zbigniew Formela � Genowefa
Piotrowska � Grażyna Albin

Róża św. Stanisława Kostki

� Iwona Olszewska (zelatorka) � Ja-
dwiga Bukowska � Helena Głowacka
� Dorota Dubiela � Anna Pisarek �

Alina Szymczyk � Katarzyna Wie-
czorek � Teresa Pelowska � Monika
Pelowska � Wojciech Pelowski � Sła-
womir Surma � Bernadeta Woźniak
� Bernard Zimny � Janusz Olszew-
ski � Witold Olszewski � Jacek
Kwaśniewski � Małgorzata Bukow-
ska � Ryszard Kotula � Irena Kotula
� Kinga Kotula
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WIERSZE

Największa z miłości

Ta miłość największa
nieporównywalna do żadnej
najszczersza, najpiękniejsza

nigdy nie upadnie.
W tej miłości jest miłość

którą można przeżyć
wielu jej doświadczyło

życie jej powierzyć.
Ta miłość niezawodna
zawsze przyjść gotowa
nieskończenie płodna

Boża Jezusowa.

Gromadzenie talentów

Przy paschalnej świecy chrzczony
w niej światełko zmartwychwstania

pierwszy talent gromadzony
jest od razu do zabrania.

Z wiekiem trzeba je pomnażać
ich wchłanianie jest zbawienne

dobrem braci masz zarażać
nie raz kiedyś, lecz codziennie.
Pan nasz do tego zobowiązuje

spełnisz, nagrodę Bożą poczujesz.

Jan Orczykowski
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W I ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II
W niedzielę, 2 kwietnia br. o godz.

17.00 w Kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie z inicjatywy sa-
morządu Gminy odbyła się uroczysta
Msza święta upamiętniająca I roczni-
cę śmierci Wielkiego Polaka papieża
Jana Pawła II.

Na tę Mszę św., podobnie jak
rok temu, kiedy to samorząd naszej
gminy zorganizował uroczystość ża-
łobną na znak śmierci Jana Pawła II,
przybyło wielu mieszkańców gminy,
także z ościennych parafii. Konce-
lebrze Mszy św. przewodniczył ks.
prałat Edward Szymański w asyście
ks. kanonika Gerarda Borysa z Mie-
rzeszyna i ks. Kazimierza Glamy z Po-
stołowa. Przed uroczystością wierni
mogli obejrzeć na ekranie w kościele
filmowe wspomnienie z życia Ojca
Świętego. Na wstępie Mszy św. dele-
gacja samorządu oraz jednostek sa-
morządowych i mieszkańców gminy
złożyły przed obrazem z wizerunkiem
Ojca Świętego kwiaty i zapaliły zni-
cze. Kwiaty złożyli radni gminy, na
czele z przewodniczącym Rady, oraz
pracownicy Urzędu Gminy, na czele
z wójtem Błażejem Konkolem. Ponad-
to kwiaty i znicze złożyły delegacje
sołtysów, szkół, straży pożarnej, har-
cerzy, Gminnego Ośrodka Kultury,
Stowarzyszenia „Caritas” i miesz-
kańcy. Czytania mszalne odczytali
radny Stanisław Dziemiński i wójt
Błażej Konkol.

Słowo Boże o treści patriotycz-
nej, nawiązującej do życiorysu Ojca
Świętego Jana Pawła II, a także do
zmian jakie nastąpiły podczas jego
pontyfikatu, wygłosił emerytowany
ks. Leon Dąbski. Ks. Leon (prawie
rówieśnik, Jana Pawła II) w swojej

homilii nawiązywał również do sys-
temu komunistycznego, który jeszcze
tak niedawno nękał naród polski.
Obecnie jesteśmy narodem wolnym,
żyjemy w wolnym kraju i nie zapomi-
najmy, że duży udział w obaleniu tego
nieludzkiego systemu miał wielki Po-
lak – papież Jan Paweł II. Dzisiejsza
Polska, dzięki tym zmianom, przypo-
mina mu Polskę przedwojenną, kiedy
takie uroczystości patriotyczne moż-
na było organizować bez strachu.
Należy również pamiętać, jaką war-
tość miały słowa Ojca Świętego Jana
Pawła II kierowane do narodów świa-
ta podczas jego pielgrzymek – dodał
na zakończenie ks. Leon.

Dar Ołtarza złożyli przedstawi-
ciele szkół, natomiast modlitwę po-
wszechną w intencji Ojca Świętego
odmówili radni, wójt oraz przedsta-
wiciele sołtysów i nauczycieli.

Na zakończenie ks. prałat Edward
Szymański podziękował wszystkim za
wspólną modlitwę. Wyraził nadzieję
wprowadzenia na stałe do kalendarza
corocznej uroczystości upamiętniają-
cej życie i śmierć naszego wielkie-
go Rodaka. Ks. prałat w końcowym
wystąpieniu zaprosił wszystkich na
podobne spotkanie modlitewne w ko-
ściele czerniewskim za rok.

Ojciec Święty Jan Paweł II jest
wielkim naszym wzorem, tak pod
względem wiary, jak i prawdziwego
patriotyzmu. Uroczystości, takie jak
ta, którą przeżywaliśmy w Czernie-
wie, ubogacają nas duchowo, abyśmy
mogli się stać lepsi – czego życzę
wszystkim, jak również samemu so-
bie.

Józef Sroka
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Przedstawiciele samorządu gminnego składają hołd Janowi Pawłowi II

Koncelebra Mszy św. w rocznicę śmierci Papieża Polaka.
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OD NIEWOLNICY DO ŚWIĘTEJ
Historia św. Józefiny Bakhity

Mała dziewczynka szła przez pola
w pewnej odległości od domu, kiedy
podeszło do niej dwóch obcych ludzi,
prosząc o narwanie owoców. Wycho-
wana w szacunku do dorosłych, dzie-
więciolatka pośpieszyła spełnić ich
prośbę. Dopiero w lesie uświadomiła
sobie, że wpadła w pułapkę.

„Zobaczyłam za sobą dwóch lu-
dzi – wspominała później. – Pierwszy
z nich złapał mnie jedną ręką, a drugi
wyciągnął nóż zza pasa i przystawił
mi go do boku. «Jeśli krzykniesz,
umrzesz na miejscu! Pójdziesz z na-
mi!» – oświadczył nie znoszącym
sprzeciwu tonem.”

Po przymusowym marszu dziew-
czynka została sprzedana w niewolę.
Porywacze nazwali ją „Bakhita”, co
po arabsku znaczy „Szczęściara”.
Imię to, brzmiące jak szyderstwo,
z czasem zaczęło wyrażać postawę
dziewczynki wobec własnego życia.
W późniejszych latach z radością no-
siła to imię, żałując, że nie ma moż-
liwości okazania przebaczenia swo-
im porywaczom. Co więcej, szczerze
dziękowała Bogu za dobro, które
wynikło z jej cierpienia. „Gdybym
jakimś trafem spotkała dziś tych,
którzy mnie porwali, a nawet tych,
którzy mnie torturowali – pisała –
uklękłabym i ucałowała ich ręce. Po-
nieważ gdyby to się nie stało, nie
byłabym dziś chrześcijanką i zakon-
nicą”.

W ciemności
Urodzona w pobliżu Darfuru, na

terenie dzisiejszego Sudanu, około

1869 roku, święta znana nam dziś
jako Józefina Bakhita wychowywała
się w zżytej rodzinie, wraz z sied-
miorgiem rodzeństwa – w tym także
siostry bliźniaczki. Choć jej bliscy by-
li animistami, czczącymi pierwiastki
boskości w naturze, już jako małe
dziecko Bakhita przeczuwała istnie-
nie Boga. „Kiedy kontemplowałam
księżyc, gwiazdy i całą piękną przy-
rodę, zastanawiałam się: «Kto jest
Panem tego wszystkiego?». Odczu-
wałam ogromne pragnienie zobacze-
nia Go, poznania i oddania Mu czci”.

Pierwszy cień padł na życie Ba-
khity, gdy jej najstarsza siostra zosta-
ła porwana przez handlarzy niewol-
ników, korzystających z tego, że więk-
szość rodziny przebywała w polu.
Chociaż minęły już czasy transporto-
wania Afrykańczyków przez Ocean
Atlantycki do Ameryki, handel nie-
wolnikami wciąż kwitł na kontynen-
cie afrykańskim. Miejscowi łapacze
niewolników porywali tych, którzy
wpadli im w ręce, aby sprzedać ich
bogatym Arabom lub władcom inne-
go plemienia. Ojciec Bakhity i jego
pracownicy przeczesywali całą oko-
licę w poszukiwaniu dziewczynki –
„wszystko na próżno; moja siostra
zaginęła na zawsze”.

Jej kolej nadeszła wkrótce po-
tem, gdy z przyjaciółką zbierała zioła
na polu. Uzbrojonym napastnikom
udało się odciągnąć Bakhitę na bok
i uprowadzić ją ze sobą. Spędziła cały
miesiąc „w jakiejś klitce pełnej narzę-
dzi i odpadów”, płacząc rozpaczliwie
za swoją rodziną. Następnie trafiła
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na pierwszy z pięciu targów niewolni-
ków w swoim życiu. Jej właścicielami
stali się kolejno pewien brutalny ge-
nerał turecki, a następnie Włoch,
który wprawdzie traktował ją do-
brze, ale przecież nie miał żadnych
obiekcji co do uczestnictwa w handlu
ludzkimi istotami.

Choć w pewnym momencie zdo-
łała uciec w towarzystwie drugiej
młodej dziewczyny, chroniąc się na
drzewie przed lwem, wkrótce zosta-
ły znalezione i sprzedane ponownie.
Bakhita opisywała później okrucień-
stwa, które musiała znosić: „Nie
minął ani jeden dzień, aby nie spo-
tkała mnie jakaś kara. Kiedy rana
od bicza zaczynała się goić, spada-
ły na mnie kolejne ciosy, chociaż
nic nie uczyniłam, aby sobie na nie
zasłużyć”.

Pewnego razu została pobita za
to, że usłyszała kłótnię pomiędzy
swoim panem a jego żoną – pobi-
ta tak dotkliwie, że musiała „leżeć
przez dwa miesiące na słomianej ma-
cie, niezdolna się poruszyć”. Zgodnie
z ówczesnymi zwyczajami panujący-
mi w tym regionie, na jej rękach,
piersiach i brzuchu wytatuowano
114 skomplikowanych wzorów, któ-
re wycinano brzytwą, a następnie
wcierano w nie sól, uniemożliwia-
jąc zamknięcie ran. Jednak ani razu
nie została zgwałcona. „Najświętsza
Panna chroniła mnie, chociaż Jej
jeszcze nie znałam”.

Pomimo całej tej biedy Bakhi-
ta twierdziła, że nigdy nie popadła
w rozpacz. „Czułam w sobie tajemni-
czą siłę, która mnie podtrzymywała”.
Udawało się jej uniknąć nie tylko
kradzieży i oszustwa, ale również
rozgoryczenia.

Dziękuję Ci, mój Boże!
W wieku około czternastu lat Ba-

khita została sprzedana w Chartumie

człowiekowi nazwiskiem Callisto Le-
gnani, pracownikowi konsulatu wło-
skiego. Po raz pierwszy właściciel
potraktował ją jak człowieka, a na-
wet – niestety bez skutku – próbował
jej pomóc w odnalezieniu rodziny.
Kiedy po dwóch latach miał powrócić
do Włoch, Bakhita ubłagała go, aby
zabrał ją ze sobą.

Tym samym statkiem podróżował
do Genui dobry przyjaciel Legnanie-
go, Augusto Michieli. Konsul podaro-
wał Bakhitę żonie Micheliego, Marii,
jako pomoc do mającego się wkrót-
ce narodzić dziecka. Córeczka Marii,
Mimmina, bardzo polubiła Bakhitę,
a ta odwzajemniała jej uczucie.

Rodzina Michieli nie była szcze-
gólnie religijna, jednak to właśnie
tam Bakhita zetknęła się z chrze-
ścijaństwem. Jeden z pracowników
podarował jej krucyfiks, który w ta-
jemniczy sposób przemówił do jej
serca. Szansa głębszego poznania
chrześcijaństwa pojawiła się kilka
lat później, kiedy Augusto i Maria
powrócili do Sudanu, pozostawiając
Mimminę w Wenecji – z Bakhitą jako
opiekunką – w szkole prowadzonej
przez Kanozjańskie Córki Miłosier-
dzia.

„Tak więc te świątobliwe siostry,
z iście heroiczną cierpliwością za-
częły wprowadzać mnie w wiarę”
– pisała Bakhita. Przygotowując się
do chrztu, zdała sobie sprawę, że
doświadczała Boga „w swoim sercu
od dzieciństwa, nie wiedząc, kim On
jest... Teraz wreszcie poznałam Go.
Dziękuję Ci, mój Boże, dziękuję!”.

Gdy po dziewięciu miesiącach
przybyła pani Michieli, by zabrać
Mimminę i Bakhitę z powrotem do
Afryki, Bakhita – w niepodobnym
do niej akcie sprzeciwu – odmówiła:
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„Jeszcze nie ukończyłam przygoto-
wania do chrztu”. Oburzona Maria
prosiła, groziła, a wreszcie zwróciła
się o pomoc do władz. Dowiedziała się
jednak, że ponieważ we Włoszech już
dawno zniesiono niewolnictwo, Ba-
khita ma prawo decydowania o swo-
im losie. Nastąpiło więc bolesne roz-
stanie z rodziną, do której Bakhita
zdążyła się już bardzo przywiązać.

Bakhitę przyjęto do Kościoła mie-
siąc później, 9 stycznia 1890 roku.
„Z radością, którą mogliby opisać
jedynie aniołowie”, przyjęła chrzest,
otrzymując imię Józefiny Małgorza-
ty Bakhity, a następnie sakrament
bierzmowania oraz pierwszą Komu-
nię świętą. Niezdolna wyrazić sło-
wami, czym były dla niej te nowe
narodziny, w kolejnych dniach czę-
sto była widywana w kościele, gdzie
całowała chrzcielnicę.

Wysławiać Bożą Opatrzność
Bakhita pozostała w szkole klasz-

tornej, gdzie uczyła się, modliła i po-
magała w gospodarstwie sióstr ka-
nozjanek, z których wszystkie były
z pochodzenia Włoszkami. Po kil-
ku latach zapytała z drżeniem, czy
„biedna afrykańska dziewczyna” mo-
że wstąpić do zakonu. Uczyniła to
w 1893 roku: „Słyszałam coraz wy-
raźniej łagodny głos Pana, zaprasza-
jący mnie do poświęcenia Mu całego
życia”.

Czując się zaszczycona Bożym wy-
borem, s. Józefina służyła Mu jako
zakonnica przez ponad czterdzieści
lat, głównie w Wenecji, Mediolanie
i miasteczku Schio we włoskich Al-
pach. Powierzano jej podrzędne pra-
ce: gotowała, sprzątała, uczyła haftu,
służyła jako furtianka. Choć powolna
w ruchach – co mogło być skutkiem
tortur, które przeszła jako nastolatka

– wykonywała każde zadanie z miło-
ścią i wręcz zaraźliwą radością. Tym,
które miały bardziej odpowiedzialne
funkcje, mówiła: „Niech siostra idzie
uczyć, a ja pójdę do kaplicy i pomodlę
się, żeby siostrze dobrze poszło”.

Wszyscy, którzy przechodzili
przez jej furtę, z zaufaniem otwie-
rali serca przed tą dobrą, pogod-
ną kobietą. Wśród nich były matki
przyprowadzające swoje pociechy do
szkoły sióstr. Józefina wkładała rę-
ce na głowy dzieci, przekazując im
swoją miłość i błogosławieństwo.

Służba Boża trwała w Schio nie-
przerwanie przez dwie wojny świato-
we. Kiedy na dźwięk syren, obwiesz-
czający kolejny nalot, wszyscy szuka-
li bezpiecznego schronienia, Józefina
spokojnie gotowała czy zamiatała da-
lej. „Niech strzelają – mówiła. – I tak
Pan wszystkim kieruje”. Wielu oko-
licznych mieszkańców było przeko-
nanych, że ich miasteczko uniknęło
poważniejszych zniszczeń dzięki mo-
dlitwie „nostra Madre Moretta” –
„naszej Czarnej Matki”.

Na polecenie przełożonych Jó-
zefina spisała swoją biografię oraz
odbyła podróż po Włoszech, opowia-
dając o swoim życiu i kwestując na
rzecz misji. Mówiła niewiele i zawsze
chętnie oddawała głos bardziej elo-
kwentnym mówcom. Zaczynała nie-
zmiennie od słów: „Na chwałę Boga
i dla uczczenia Jego Opatrzności,
która doprowadziła mnie do zbawie-
nia”.

Modliła się gorliwie o nawrócenie
swoich bliskich, choć nigdy nie udało
jej się ich odszukać. Jako furtianka
w klasztorze, zachęcała rodziców, aby
nie stawiali przeszkód swoim córkom
w realizacji powołania misyjnego.
Miała nadzieję, że niektóre z nich
trafią także do jej ojczyzny, która
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wciąż była obecna w jej myślach
i modlitwach.

Bez lęku
Droga Bakhity do prawdziwej

wolności pozostawiła w niej głębo-
kie przeświadczenie o tym, że jest
w ręku Pana. Zapytana, czy chciała-
by już iść do nieba, odpowiedziała:
„Nie chcę ani iść, ani zostać. Bóg
wie, gdzie mnie szukać, kiedy zechce
mnie wezwać!”.

Mawiała, że w ostatnią podróż
zabierze ze sobą dwie torby. „Jedna
zawiera moje grzechy. Druga, o wiele
cięższa, zawiera nieskończone za-
sługi Jezusa Chrystusa”. Opisywała
następnie, jak to zakryje tę brzydszą
torbę zasługami Najświętszej Panny,
a w chwili sądu otworzy tę drugą.
„Jestem pewna, że mnie nie odrzucą.
Następnie zwrócę się do św. Piotra
i powiem: «Możesz zamknąć za mną
drzwi -zostaję tu na dobre»”.

Nawet już dobrze po siedemdzie-
siątce, kiedy reumatyzm i kilkakrot-
ne zapalnie płuc zmusiły ją najpierw
do chodzenia o lasce, a następnie do
poruszania się na wózku inwalidz-
kim, Józefina zachowała wdzięczność
i pogodę ducha. „Dziękuję Bogu za
wiele łask mi udzielonych, szczę-
śliwa, że mogę Mu coś ofiarować
w zamian”. Nigdy nie praktyko-
wała surowych pokut, lecz chętnie
przyjmowała „cierpienie spowodowa-
ne chorobą”. W ostatnich dniach
życia ból i gorączka kazały jej prze-
żywać na nowo wspomnienia daw-
nych tortur z czasów niewoli. Błagała
w malignie: „Łańcuchy są za ciasne.
Proszę, rozluźnijcie je trochę”.

S. Józefina zmarła w klasztorze
w Schio 8 lutego 1947 roku. Kiedy
mieszkańcy miasteczka zgromadzili
się przy jej marach, matki po raz

ostatni kładły jej rękę na główkach
swoich dzieci. Niektóre z nich za-
uważyły, że nawet po śmierci ręka ta
pozostała giętka.

Pan życia
Niestety, obecnie w świecie żyje

więcej niewolników, niż pochwycono
ich podczas czterech stuleci handlu
niewolnikami w Ameryce. We współ-
czesnym Sudanie, ojczyźnie Józefiny,
liczbę niewolników szacuje się na
ponad dwadzieścia pięć tysięcy. Na-
tomiast w całym świecie – włączając
w to Stany Zjednoczone i Europę
– towarem na sprzedaż, trzymanym
w niewoli i wykorzystywanym dla
zysku, jest około dwadzieścia siedem
milionów mężczyzn, kobiet i dzieci.

Jan Paweł II odniósł się do tej
mrocznej rzeczywistości podczas ka-
nonizacji s. Józefiny Bakhity w 2000
roku. Jej życie, mówił Papież, „jest
inspiracją nie do biernej akcepta-
cji, lecz do mocnego postanowienia
skutecznej pracy nad wyzwalaniem
dziewcząt i kobiet z ucisku i prze-
mocy oraz przywracania im godności
i pełnego korzystania z przysługują-
cych im praw”.

Św. Józefina Bakhita – kobieta
przemieniona przez miłość i prze-
baczenie Chrystusa – jest również,
jak zauważył Papież, heroldem po-
jednania i „świetlaną rzeczniczką
autentycznej emancypacji”. Poprzez
swoje cierpienie „doszła do zrozumie-
nia głębokiej prawdy, że to Bóg, a nie
człowiek, jest rzeczywistym Panem
każdej ludzkiej istoty, każdego życia
ludzkiego”. Każdy z nas, na swój wła-
sny sposób, powinien dokonać tego
samego odkrycia.

Jil A. Boughton
„Słowo wśród nas”
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TARGOWICA

W okresie międzywojennym 3 ma-
ja – dzień uchwalenia ustawy rzą-
dowej był najważniejszym świętem
państwowym. Konstytucja 3 Maja
była i jest powodem naszej dumy
narodowej. Media do znudzenia po-
wtarzają, że to najstarsza konstytu-
cja w Europie, a druga w kolejności
na świecie po konstytucji amery-
kańskiej. Wiemy, że najwybitniejsze
dzieło sejmu czteroletniego nigdy nie
zostało zrealizowane. Nie było zgody
posłów przy uchwalaniu konstytucji
i niemal natychmiast czyniono roz-
liczne starania, aby ją unieważnić.
Ogłoszono, że jest zagrożeniem dla
wolności narodu oraz jest sprzeczna
z polską tradycją. Król Stanisław Au-
gust Poniatowski zastanawiał się, czy
Wiedeń, Berlin i Petersburg nie będą
się przeciwstawiać zmianom, jakie
niosła konstytucja. Caryca Katarzy-
na II zajęta wojną z Turcją nie miała
możliwości interweniować, ale czeka-
ła tylko na dogodny moment. Dążyła
do tego, aby to sami Polacy wystą-
pili przeciwko uchwalonym prawom,
zawiązując konfederację, a ją samą
poprosili o pomoc zbrojną w przywró-
ceniu dawnego porządku. 27 kwiet-
nia 1792 roku w Petersburgu pod
dyktando carycy, w obecności dowód-
cy grupy wojsk rosyjskich generała
Popowa, który niebawem wkroczył
na tereny Rzeczpospolitej, zawiąza-
no Akt Konfederacji Generalnej. Aby
nie podać faktycznego miejsca zmo-
wy zdrajców, dokument ten ogłoszono
pod fałszywą datą 14 maja 1792 ro-
ku w Targowicy. Było to niewielkie
miasteczko w powiecie humańskim

na Ukrainie, leżące w dobrach Sta-
nisława Szczęsnego Potockiego. Nikt
z konfederatów nie zwrócił uwagi, że
chcąc zatuszować prawdziwe miejsce
zdrady, wybrano miejscowość, której
nazwa mówiła sama za siebie i sku-
tecznie wryła się w pamięć Polaków
jako miejsce targowiska nad ojczy-
zną. Tam doszło do handlu własnym
krajem. Na czele zdrady stali: Sta-
nisław Szczęsny Potocki, wojewoda
ruski, generał wojsk koronnych arty-
lerii, Franciszek Ksawery Branicki,
hetman wielki koronny i Seweryn
Rzewuski, hetman polny koronny.

O akcie konfederacji tak pisał
Julian Niemcewicz: Dziewięć tylko
służalców Szczęsnego podpisało się
na niej i pana swego obrało marszał-
kiem, dziewięć osób ogłosiło naród
cały, reprezentantów jego w sejmie
za buntowników, dziewięciu płatnych
od Moskwy miesięcznie służalców,
otoczonych wojskiem moskiewskim,
nazwało króla, senat, posłów zdraj-
cami ojczyzny i obcą bronią przyszło
zwalać dzieło utworzone z taką pracą,
z takim wysileniem, z tylu ofiarami.
Imiona osób tych, na wieczną hań-
bę skazanych, są następujące: Antoni
Czetwertyński, [Franciszek Ksawery]
Branicki, [Seweryn] Rzewuski, Szczę-
sny [Potocki], [Jerzy] Wielhorski, [An-
toni] Złotnicki, [Adam] Moszczyński,
[Jan] Zagórski, [Jan] Suchorzewski,
Później przybyli do nich: [Michał]
Kobyłecki, [Hieronim lub Ignacy]
Szweykowski, [Benedykt] Hulewicz.

Targowiczanie argumentowali, że
nowe prawo będzie początkiem zgu-
by i upadku Polski. Tylko z pomocą
Carycy Katarzyny II można zapobiec
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nieszczęściu. Zdrajcy w akcie kon-
federacji pisali: [. . .] Widząc, iż już
dla nas niemasz Rzeczypospolitej, iż
sejm dzisiejszy na Dziedziul tylko
sześć zwołany, przywłaszczywszy so-
bie władzę prawodawczą na zawsze,
a już przeszło przez lat półczwarta
ciągle ją ze wzgardą praw uzur-
pując, połamał prawa kardynalne,
zniósł wszystkie wolności szlachec-
kie, a na dniu trzecim maja r. 1791
w rewolucją i spisek przemieniwszy
się nową formę rządu za pomocą
mieszczan, ułanów, żołnierzy narzu-
coną, sukcesją tronu postanowił, kró-
lowi od przysięgi na pacta conventa
wykonanej uwolnić się dozwolił, wła-
dzę królów rozszerzył, rzeczpospolitą
w monarchią zamienił, szlachtę bez
posesji od równości i wolności ode-
pchnął, wolę narodu w instrukcjach
wojewódzkich daną za nic poczytał
[. . .] starostwa [. . .] na sprzedaż pu-
ścił i patrymonium reipublicae na
strwonienie wystawił [. . .], w wojnę
szkodliwą przeciwko Rosji, sąsiadki
naszej najlepszej [. . .] wplątać się
usiłował [. . .], równie niewolę kładąc
się ze śmiercią – protestujemy się jak
najuroczyściej przeciwko sukcesji tro-
nu konstytucji 3 Maja ustanowionej,
przeciwko odebraniu głosu na sejmi-
kach szlachcicowi bez posesji będą-
cemu, przeciwko wszelkim gwałtom,
które rewolucji 3 maja towarzyszyły
[. . .], na koniec przeciwko wszystkim
prawom i ustawom na tym sejmie
wypadłym, któryby wolność Rzeczy-
pospolitej obalały [. . .], wiążemy się
węzłem nierozerwalnym konfederacji
wolnej przy wierze świętej katolickiej
rzymskiej, przy równości i dawności
dla wszystkich szlachty, a nie dla
osiadłej tylko, przy całości granic
państw Rzeczypospolitej, jej depen-
dencyj [zależnych od niej ziem], przy

rządzie republikańskim jak najwol-
niejszym, przy utrzymaniu wolności
praw unijowych Wielkiego Księstwa
Litewskiego do Korony, przy całości
praw szlacheckich [. . .], a przeciwko
sukcesji tronu, przeciwko powiększe-
niu władzy królów, przeciwko ode-
rwaniu najmniejszej cząstki kraju
[. . .], a że Rzeczpospolita podbita
i w rękach swych ciemiężycielów [. . .]
własnymi z niewoli dźwigać się nie
może siłami, nic jej nie zostaje, tylko
uciec się z ufnością do Wielkiej Ka-
tarzyny [. . .], zabezpieczając się tak
na wspaniałości tej wielkiej monar-
chini, jako i na traktatach, które ją
z Rzeczpospolitą wiążą [. . .]

18 maja 1792 roku poseł rosyjski
Jakow Iwanowicz Bułhakow wręczył
w Warszawie Joachimowi Chreptowi-
czowi ministrowi pieczęci do spraw
zagranicznych, notę stwierdzającą,
że w odpowiedzi na prośbę targo-
wiczan wojska rosyjskie wkraczają
do Rzeczpospolitej, aby przywrócić
dawne rządy. Pomimo początkowych
sukcesów w Bitwie pod Dubienką
(18 lipca) armia polska wobec li-
czebnej przewagi wroga, stała wo-
bec trudnego zadania. 23 lipca król
Stanisław Poniatowski przystąpił do
konfederacji targowickiej i rozkazał
wstrzymanie działań wojennych. Do-
wódcy korpusu polskiego książę Józef
Poniatowski i Tadeusz Kościuszko na
znak protestu podali się do dymisji.
Rosja i Prusy mogły teraz dokonać II
rozbioru ziem polskich. Katarzyna II
i Fryderyk Wilhelm II żądali, aby dla
„legalności” sejm zwołany do Grodna
zatwierdził decyzję rozbiorową.

W czerwcu 1793 roku rozpoczęto
obrady ostatniego sejmu I Rzecz-
pospolitej. Posłowie mimo szantażu,
konfiskaty dóbr, aresztowań i gróźb
wywiezienia na Syberię, stawiali opór
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wobec żądań zaborców. Kiedy po ca-
łonocnych obradach, wezwano po-
słów do wyrażenia opinii, ci uparcie
milczeli i siedzieli bez ruchu w izbie
sejmowej otoczeni przez grenadierów
rosyjskich. Poseł krakowski Józef An-
kiewicz zabrał głos, mówiąc, że: „Kto
milczy, ten się zgadza”. Pruski ge-
nerał Joann Rautenfelt wcisnął kró-
lowi ołówek do ręki, a on bezwolnie
traktat podpisał. Tak „zatwierdzo-
no” drugi już rozbiór, który był fak-
tycznie wyrokiem śmierci wydanym
przez zdrajców na Rzeczpospolitą.

Część zdrajców – targowiczan po-
wieszono w czasie powstania ko-
ściuszkowskiego. Szymon Kosakow-
ski w dniu 25 kwietnia 1794 roku
został skazany przez Sąd Krymi-
nalny w Wilnie i powieszony na
rynku wileńskim. Józef Ankiewicz

i Piotr Ożarowski na mocy wyroku
Sądu Kryminalnego Warszawy i Księ-
stwa Mazowieckiego 9 maja 1794
roku zostali publicznie powieszeni
w Warszawie. Część targowiczan,
chcąc uniknąć haniebnej śmierci, po-
pełniła samobójstwo. Tych, którzy
zdołali uciec z kraju, skazano zaocz-
nie na karę śmierci i symbolicznie
powieszono ich portrety na szubieni-
cach. Zaocznie na karę śmierci przez
powieszenie skazano także: Stanisła-
wa Szczęsnego Potockiego, Seweryna
Rzewuskiego, Ksawerego Branickie-
go, Dyzmę Tomaszewskiego – Bończę
i wielu innych.

Przykład targowicy pokazuje, jak
polska skłonność do kłótni i anarchii
szybko przerodziła się w zdradę.

Mariusz Paradecki

Wieszanie portretów targowiczan podczas powstania kościuszkowskiego – 1794 r.
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 24, 1–11

Kolejna Pascha za nami. Następ-
ny raz w życiu było nam dane prze-
żywać Święta Wielkanocne. Czy
możemy jednak powiedzieć: Świę-
ta, święta i po świętach? Na pewno
nie. Jezus wprawdzie raz umarł
i zmartwychwstał, ale ta praw-
da nieustannie dzieje się w moim
i twoim życiu. Spróbujmy przyjrzeć
się jednemu z wydarzeń tamtego
dnia. Bez wątpienia najważniejsze-
go dnia w liczącej kilkaset tysięcy
lat historii ludzkości.

W pierwszy dzień tygodnia po-

szły skoro świt do grobu, niosąc

przygotowane wonności (24,1)

Od chwili aresztowania Jezusa
grono Jego najbliższych uczniów
zamknęło się przed światem. Prze-
bywali razem, lecz z powodu zwy-
kłego strachu bali się pokazywać
w miejscach publicznych. Najwięk-
sze święto w dziejach Izraela prze-
żywali za szczelnie zamkniętymi
drzwiami. Ten, który był ich mi-
strzem, z którym wiązali tak wiele
nadziei, skończył na dwóch bel-
kach krzyża. Na pewno niejeden
z nich nie patrząc na świąteczny
czas, najchętniej opuściłby Jerozoli-
mę. Tylko trzy niewiasty odważyły
się wyjść i pójść do grobu, aby
namaścić leżące w grobie ciało Zba-
wiciela. Niosły ze sobą oleje, aby
spełnić wobec swojego Pana ostat-
nią posługę. W drodze zastanawiały

się nad tym, kto pomoże przesunąć
grobowy kamień. Przecież same
były zbyt słabe, żeby to uczynić.
Jednak przychodząc na miejsce do-
strzegły otwarty grób. Nie mogąc
zrozumieć tego, co się stało, ich
serca napełniły się lękiem. Możemy
domyślać się myśli, które wtedy
przepływały przez ich głowy.

Gdy wobec tego były bezradne,

nagle stanęło przed nimi dwóch

mężczyzn w lśniących szatach.

(24,4)

Bezradność była na pewno jedy-
nym odruchem, jaki mógł uczynić
człowiek. Dlatego w tym fragmencie
Ewangelii Bóg interweniuje w spo-
sób bardzo konkretny. Nie zostawia
nas samych z tym niezrozumiałym
i napełniającym lękiem wydarze-
niem. Posłanie aniołów ma wskazać
każdemu z nas właściwy kierunek
postępowania oraz pomóc w pora-
dzeniu sobie z trudnym faktem.

Dlaczego szukacie żyjącego

wśród umarłych? (24,5) Nie ma

Go tutaj; zmartwychwstał. (24,6)

Te słowa usłyszały niewiasty.
Było to radosne orędzie zwycięstwa
życia nad śmiercią. Parę dni temu
znowu zabrzmiały słowa Exultetu,
śpiewanego raz do roku we wszyst-
kich kościołach świata. Kolejny raz
w życiu mieliśmy okazję usłyszeć
najwspanialszą wiadomość, którą
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pierwszy raz usłyszały trzy poboż-
ne niewiasty. Czy jednak nadal nie
szukamy żyjącego wśród umarłych.
Czy dla mnie i dla ciebie Chry-
stus rzeczywiście zmartwychwstał?
A może ciągle jeszcze jest w grobie,
zasunięty kamieniami tego świata.
Tak wiele jest przecież w naszym
życiu kamieni, które nie pozwalają
dziś dostrzec Jezusa.

Chciałbym się z wami podzielić
jednym doświadczeniem z parafii
Świętego Walentego na Matarni,
gdzie jak wiecie, jest mi dane pełnić
kapłańską posługę.

W tym roku symboliczny grób
w świątyni wykonała grupa mło-
dych ludzi. Wśród różnych jego
elementów, wyróżniały się napi-
sy umieszczone na płótnie przy
wejściu. Było to czternaście wyra-
zów, które spokojnie można nazwać
czternastoma kamieniami zasłania-
jącymi nam Zbawiciela. Oto one:
pycha, chciwość, gniew, lenistwo,
nieumiarkowanie, nieczystość, za-
zdrość, alkoholizm, narkomania,
mamonizm, pracoholizm, narcyzm,
videomania, erotomania. Nie trze-
ba chyba nikomu tłumaczyć, że
jest to siedem grzechów głównych
i siedem niszczących człowieka na-
łogów. Może któryś z tych kamieni
idealnie pasuje do nas. Dobrze je-
śli zobaczymy go w swoim życiu.
Gorzej gdybyśmy nie umieli ich
dostrzec. Może jeden, może kilka
a może i wszystkie? Jeżeli dostrze-
gam jakieś zło w sobie, to nie mogę
z tym pozostać. Chrystus umierając
na krzyżu pokonał grzech i dlatego
powinniśmy z każdym złem przy-
chodzić do Niego. On nieustannie

oczyszcza ciebie i mnie. Wystarczy
tylko zobaczyć swój kamień, który
zasłania mi Pana.

W środku grobu, zaraz za figu-
rą leżącego Jezusa, znajdowały się
kartki z imionami. Były one pognie-
cione, lecz wyprostowane. Współ-
czesny świat pełen jest zagrożeń,
dlatego nie da rady być zawsze
wyprostowanym. Często ulegamy
podszeptom szatana. Ale czy mamy
pozostać zgięci i zdeptani. Prze-
cież Chrystus pokonał grzech. Może
warto wejść do Jego grobu, aby on
mógł ciebie i mnie wyprostować.
Tak, nasz Pan nieustannie wyrów-
nuje ludzkie serca. On pragnie mieć
nas przy sobie tu na ziemi i tam
w Domu Ojca. Nie lękajmy się więc
kamieni, którymi każdego dnia za-
sypuje nas władca ciemności, lecz
oddajmy je Bogu, który wyzwala od
nich każdego dnia.

Wróciły od grobu, oznajmiły

to. . . wszystkim pozostałym. (24,9)

Te słowa ukazują nam prawdę,
że przyjęcie prawdy o zmartwych-
wstaniu wymaga także podzielenia
się nią. Jesteśmy więc wezwani do
dawania świadectwa o Chrystusie
Zmartwychwstałym. Tej rzeczywi-
stości nie wolno tobie i mnie scho-
wać pod korcem. Należy umieścić ją
na świeczniku, aby świeciła ludziom
tego świata. Jako grzesznicy mamy
rozgłaszać fakt zwycięstwa życia
nad śmiercią, zwycięstwa Przeba-
czenia nad grzechem.

Ks. Dariusz Woźny
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Droga krzyżowa po ulicach Trąbek Wielkich.

Sadzenie dębu „Jana Pawła II” w Trąbkach Wielkich.
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KRONIKA
nie tylko parafialna

2 kwietnia, w pierwszą rocznicę
śmierci sługi bożego Jana Pawła II,
w kościele w Czerniewie odprawiona
została uroczysta msza św. w in-
tencji Jego beatyfikacji. Mszę św.
koncelebrowali ks. prałat Edward
Szymański z Trąbek Wielkich, ks.
kanonik Gerard Borys z Mierzeszy-
na oraz ks. proboszcz Kazimierz
Glama z Postołowa. Homilię wygłosił
ks. senior Leon Dąbski. W uroczysto-
ści uczestniczyły poczty sztandarowe
szkół i straży pożarnych z naszej
gminy, a także delegacje samorządo-
we i przedstawiciele instytucji gmin-
nych. Wśród darów ołtarza znalazł
się dar niezwykły – przedstawicie-
le Nadleśnictwa Kolbudy podarowali
naszej parafii sadzonkę dębu szy-
pułkowego, wyhodowanego z żołędzi
zebranych w 2003 roku z najstarsze-
go w Polsce „Dębu Chrobrego” (ok.
745 lat), który rośnie w Piotrowicach
(woj. dolnośląskie). Żołędzie zostały
poświęcone przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w dniu 28.04.2004 r. w cza-
sie ogólnopolskiej pielgrzymki leśni-
ków polskich do Watykanu z okazji
80-lecia Lasów Państwowych.

***
4 kwietnia odbyła się III zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące tematy:

1) uchwalono Plan Odnowy Wsi Go-
łębiewo Średnie na 2006 rok. W ra-
mach Planu przewiduje się budowę
świetlicy wiejskiej z wyposażeniem,

doposażenie placu zabaw i zagospo-
darowanie boiska. Miejscowość ta zo-
stała wyznaczona przez Radę Gminy
do udziału w Pomorskim Programie
Odnowy Wsi w bieżącym roku. So-
łectwo ma szansę uzyskania dotacji
ze środków Samorządu Województwa
Pomorskiego w wysokości 60 tys. zł
na budowę świetlicy.
2) zatwierdzono Gminny Program
Odnowy Wsi wraz z regulaminem,
który będzie obowiązywał sołectwa
w naszej gminie w następnych latach.
3) podjęto uchwałę w sprawie przy-
jęcia sołectw: Błotnia, Gołębiewko,
Kleszczewo, Pawłowo, Trąbki Małe
i Warcz do realizacji przedsięwzięć
w ramach Gminnego Programu Od-
nowy Wsi w roku 2006. Wytypowane
przez Radę sołectwa otrzymają dofi-
nansowanie z budżetu gminy na re-
alizację planowanych przedsięwzięć:
– Błotnia – 30 tys. zł na budowę

boiska i placu zabaw dla dzieci,
– Gołębiewko – 50 tys. zł na utworze-

nie kompleksu rekreacyjno-sporto-
wego,

– Kleszczewo – 25 tys. zł na do-
kończenie modernizacji świetlicy
wiejskiej,

– Pawłowo – 40 tys. zł na urządzenie
placu zabaw

– Trąbki Małe – 10 tys. zł na zakup
wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

– Warcz – 30 tys. zł na budowę wiaty
festynowej przy boisku.

Uzyskanie dofinansowania tych pro-
jektów z budżetu gminy uwarun-
kowane jest wkładem środków wła-
snych sołectw tj. środków rzeczowych
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Nowo ochrzczona Karolina Jaszewska z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Weronika Stocka z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Oliwia Balcer z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Jakub Marcin Pirch z rodzicami i chrzestnymi.
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i robocizny mieszkańców w wysoko-
ści nie mniejszej niż 5 % wartości
przedsięwzięcia.

4) wyrażono zgodę na zamianę
2 działek budowlanych, położonych
w Trąbkach Wielkich, stanowiących
własność Gminy na działkę budow-
laną położoną także w Trąbkach
Wielkich, stanowiącą współwłasność
Iwony, Krzysztofa i Tomasza Kamiń-
skich. Na działce tej zostanie zreali-
zowana inwestycja celu publicznego
– ulica.

5) podjęto uchwałę w sprawie ogłosze-
nia konkursu na stanowisko dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich. Funkcję przewodniczące-
go komisji konkursowej powierzono
wójtowi Błażejowi Konkolowi.

6) dokonano zmian w budżecie Gmi-
ny Trąbki Wielkie na 2006 rok.
Zwiększono plan dochodów o kwotę
12 tys. zł. Dokonano przegrupowa-
nia środków w kwocie 185 tys. zł
w związku z przyjęciem do reali-
zacji Gminnego Programu Odnowy
Wsi, o którym piszemy w punkcie 3)
porządku obrad.

7) dokonano zmiany w uchwale
z 30 grudnia 2004 roku w sprawie
sprzedaży budynków i lokali stano-
wiących własność komunalną Gminy
Trąbki Wielkie. Zmiana polega na
obniżeniu ceny lokali w budynkach,
w których dachy pokryte są eter-
nitem. Po tej obniżce budynek lub
lokal będzie można kupić (po zasto-
sowaniu obowiązujących dotychczas
bonifikat) za 5 % jego wartości osza-
cowanej przez rzeczoznawcę.

***
W dniach od 8 do 12 kwietnia
w naszym sanktuarium odbyły się

rekolekcje wielkopostne, które pro-
wadził ojciec Jan Czachorek ze Zgro-
madzenia Księży Werbistów z Górnej
Grupy koło Grudziądza.

***
9 kwietnia, w niedzielne popołu-
dnie, w Trąbkach Wielkich po raz
pierwszy odbyła się droga krzyżowa
ulicami miejscowości. Pod przewod-
nictwem ojca rekolekcjonisty Jana
Czachorka i ks. prałata Edwarda
Szymańskiego parafianie przeszli uli-
cami Gdańską i K.Pawłowskiej, przy
których ustawiono drewniane krzy-
że jako stacje drogi krzyżowej. Na
czele procesji był brzozowy krzyż,
niesiony od stacji do stacji przez
przedstawicieli różnych grup i sta-
nów parafian. Po zakończeniu drogi
krzyżowej odbyło się uroczyste posa-
dzenie dębu, otrzymanego w darze
od Nadleśnictwa Kolbudy, na tere-
nie drogi różańcowej przy naszym
kościele. Aktu posadzenia dokonali:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy
Edward Warmuz, wójt Błażej Konkol
oraz kustosz Sanktuarium Maryjne-
go w Trąbkach Wielkich ks. prałat
Edward Szymański.

***
16 kwietnia w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
otrzymali:

� Karolina Jaszewska, córka Hanny
i Marka z Kleszczewa,

� Weronika Stocka, córka Anny
i Adama z Gołębiewa Wielkiego,

� Oliwia Balcer, córka Grażyny i Łu-
kasza z Trąbek Wielkich,

� Jakub Marcin Pirch, syn Edyty
i Marcina z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2006

1. Za śp. Zofię Dyksa
(20. rocznica śmierci)

2. Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego (9. rocznica
śmierci)

3. Za śp. Juliannę, Tadeusza
i Gabrielę Abramów, godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Sielskiego
(3. rocznica śmierci),
godz. 1800

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne, z róży
św. Magdaleny, p. R. Karcz

5. Pierwszy piątek miesiąca,
modlitwa przebłagalna
za grzechy parafian, za
śp. Huberta i Danutę
Lewańczyków

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej, za śp. Adolfa
(21. rocznica śmierci) i Józefę
Sykutowskich oraz zmarłych
z tej rodziny

7. Za śp. Stanisławę i Stanisława
Skierków oraz Alfonsa
Tiborskiego, godz. 730

W intencji dzieci
przystępujących do I Komunii
św., godz. 1000

Za śp. Edmunda Krywalda
oraz zmarłych z rodzin
Krywaldów i Helwigów,
godz. 1230 (Czerniewo)

Za śp. Stanisława Karcza
i Stanisława Grallę, godz. 1800

8. Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków

9. Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów

10. Za śp. Elżbietę Laga
Za śp. Alfonsa Zulewskiego
oraz zmarłych z tej rodziny
(Czerniewo)

11. Za śp. Alfonsa Tiborskiego
(w dniu urodzin)

12. Za śp. Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów, Romana
Jaszczyka oraz Zygmunta
Dubiellę

13. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Stanisława
Gostomskiego

14. Za śp. Gertrudę i Antoniego
Bremborów, godz. 730

Za śp. Tadeusza Bartosa
(16. rocznica śmierci),
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Bronisławę, Teodozję
i Helenę Dreschel, godz. 1100

Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1800

15. Za śp. Zofię i Henryka
Gołębiewskich

16. Za śp. Witolda Kosińskiego
17. Za śp. Gertrudę i Huberta

Dufke
Za zmarłych z rodzin
Blokusów i Zulewskich
(Czerniewo)

18. Za śp. Antoniego Rychlickiego
19. Za śp. Grzegorza Ogórka
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20. Za zmarłych z rodziny
Tiałowskich

21. Za śp. Helenę, Władysława
i Henryka Dąbrowskich,
godz. 730

W pewnej intencji, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Bogusława Bukowskiego
(w dniu urodzin), godz. 1100

Za śp. Jolantę Kopicką,
godz. 1800

22. Za śp. Witolda Kosińskiego
23. Za śp. Stefana i Antoniego

Kiedrowskich
24. Za śp. Pelagię Bławat

Za śp. Eugeniusza
Strongowskiego oraz zmarłych
z tej rodziny (Czerniewo)

25. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

26. Za śp. Gertrudę Dończyk
27. Za śp. Łucję Selka
28. Za śp. Helenę Śródkowską

i Urszulę Salewską, godz. 730

Za śp. Leokadię Grot oraz
zmarłych z rodzin Grotów
i Macholów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Pawła (20. rocznica
śmierci) i Jadwigę
Garczyńskich, godz. 1100

Za śp. Bronisławę, Bronisława
i Katarzynę Kotwów,
godz. 1800

29. Za śp. Bożenę Turzyńską
(1. rocznica śmierci)

30. Za śp. Genowefę, Halinę
i Edwarda Bożków oraz
zmarłych z rodziny Kozaków

31. Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (15. rocznica
śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

1 maja: Martyna Alicja Rakowska
14 maja: Adam Piotr Owanek
15 maja: Dominika Pętlak

Rocznice sakramentu małżeństwa
30 maja: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Leszka Drewniaków

ODESZLI DO PANA

5 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Huberta Lewańczyka
24 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Bożeny Turzyńskiej
24 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Małgorzaty Goarczyńskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


