
MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH

Maj 2007 Nr 5 (125)

Duchu Ogniu,

Duchu Żarze,

Duchu Światło,

Duchu Blasku,

Duchu Wichrze

i Pożarze,

ześlij płomień

Twojej łaski. F
ra

n
ce

sc
o

G
ra

n
d

i,
„Z

es
ła

n
ie

D
u

ch
a

Ś
w

ię
te

go
”



ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI
DLACZEGO NIEDZIELA A NIE SZABAT?

Dlaczego nie świętujemy w tym
dniu, który sam Bóg uświęcił stwa-
rzając świat, czyli w sobotę. Od
razu zaznaczę, że niedziela nie jest
zastąpieniem szabatu starotesta-
mentalnego, a jego wypełnieniem.

Z początkiem chrześcijaństwa
grupy mieszkańców Palestyny,
którzy przyjęli wiarę i ochrzcili się
w imię Jezusa Chrystusa, święto-
wali zmartwychwstanie Chrystu-
sa w szabat. Od drugiego wieku
chrześcijanie nie świętowali zmar-
twychwstania Chrystusa w szabat
(sobota), ale w pierwszym dniu ty-
godnia, czyli w niedzielę. Wyznaw-
cy Chrystusa weszli w ten sposób
w nowy etap historii zbawienia
zapoczątkowany zmartwychwsta-
niem Chrystusa. Zmartwychwsta-
nie Chrystusa jest szczytem histo-
rii zbawienia, a to miało miejsce
właśnie w niedzielę. Pierwsi chrze-
ścijanie rozumieli, że szabat był
symbolem Chrystusa. Św. Paweł
napisał w liście do Kolosan: „Tu
wszystko jest cieniem rzeczy, któ-
re mają nastąpić, rzeczywistością
zaś jest Chrystus” (Kol 2,17).

Dzień zmartwychwstania, czy-
li niedzielę, wyznawcy Chrystusa
chcą wypełnić nowymi treścia-
mi, które wzięli z nauki Chry-
stusa. Cesarz Konstantyn Wielki

w 321 r. nakazał wyznawcom róż-
nych religii świętowanie niedzieli
– odpowiednika Dnia słońca.

Niedzielne spotkanie z Bogiem
w Jezusie Chrystusie uczy mieć
czas dla Boga oraz mieć czas
dla drugiego człowieka. Litur-
gia Eucharystyczna to zgromadze-
nie wspólnoty wierzących. W niej
uczestnicy dostrzegają obok siebie
innych braci w wierze, tak samo
oddających hołd Bogu. Człowiek
przez świętowanie Dnia Pańskie-
go staje się pełniej człowiekiem.
Można powiedzieć, że chrześcija-
nie nie świętowali szabatu, bo
byli przekonani, że taka jest wo-
la Boga, który wskrzesił Syna po
szabacie – w niedzielę. Niedziela
właściwie nie została też wpro-
wadzona w miejsce szabatu, lecz
jest jego „wypełnieniem”. Kopto-
wie na przykład do dziś traktują
szabat jako „małą niedzielę”.

Świętując więc niedzielę, chce-
my wprowadzać w życie te treści,
które objawił nam w swoim na-
uczaniu Chrystus, a nawiązują
one do radości wypływającej z bli-
skiej obecności Boga, jaką cieszyli
się pierwsi rodzice w raju.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2007

6 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 14,21–27
Ap 21,1–5a
J 13,31–33a.34–35

Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie (J
13,34).

Na czym polega nowość przyka-
zania, przecież już za życia Jezusa
miłość była stara jak świat? Kochał
starotestamentowy Józef, którego
bracia związali i wrzucili do stud-
ni, a on przebaczył wszystkim po
kolei. Kochał dobry Samarytanin,
wychowany w szkole Starego Te-
stamentu.

Nowe – to znaczy niepodobne do
starych. Można powiedzieć obrazo-
wo, że przy każdym przykazaniu
Starego Testamentu stał surowy
anioł z rózgą i kropidłem i powta-
rzał nie kradnij; nie cudzołóż; nie
mów fałszywego świadectwa.

Stare przykazanie widziało tyl-
ko zło, nowe widzi tylko dobro.
Stare widziało dziurę we wszyst-
kim, nowe widzi Boga, choćby
nawet i były dziury. Stare przy-
pomina ziemię, którą trzeba orać,
nowe jest jak słońce, które oświeca
ziemię.

Nowe przykazanie nie jest na-
kazem, bo czy można komuś kazać
kochać lub nie kochać? Nowe przy-
kazanie jest otwarciem oczu na
jasną prawdę, że ten, kto żyje dla
drugich, tkwi w samym Chrystusie
Panu.

Pan Jezus nie powiedział, że
po tym pozna swojego ucznia, że
będzie chodził do kościoła, znał
Biblię, śpiewał pieśni religijne, ale
po tym, czy kocha, czy tkwi w mi-
łości – w tej jednej najważniejszej
prawdzie.

13 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 15,1–2.22–29

Ap 21,10–14.22–23

J 14,23–29

Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się lęka! (J 14,27).

Niepokoimy się o samych sie-
bie, kiedy dochodzą nas słuchy,
że ktoś zdradza przyjaciela. Boimy
się, patrzymy podejrzliwie w oczy
najbliższych. Do wszystkich zde-
nerwowanych przyjaciół Jezus mó-
wi: „Niech się nie trwoży serce
wasze ani się lęka”.
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Dlaczego mamy się nie trwożyć?
Odpowiedź znajdziemy w zdaniu:
„Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie” (J 14,1). Nie wolno nam
się ani trwożyć, ani bać, bo mamy
ufać Bogu, który jest Drogą, Praw-
dą i Życiem. Jest drogą krzyżową
i zmartwychwstaniem. Jest tym,
który nas nie zdradzi. Jest tym,
który podniesie nas z upadku.

Nieraz wydaje się, że nadzie-
ja jest łatwą optymistką, patrzą-
cą na świat przez różowe okula-
ry. Tymczasem nadzieja jest także
dramatem, ciągłą walką pomiędzy
budowaniem na samym sobie, na
swoich obliczeniach i pomysłach,
a budowaniem na miłosierdziu Pa-
na Boga.

20 maja: Wniebowstąpienie
Pańskie

Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Łk 24,46–53

Kiedy myślimy tylko o sprawach
doczesnych, przyziemnych – zni-
ka nam Pan Jezus. Braknie słów
do modlitwy. Żeby Go odnaleźć,
musimy zadać sobie trud.

Ewangelia mówi, że wstąpił na
górę – chyba po to, aby nas skłonić
do szukania Go, abyśmy pragnęli
zwyciężać przeszkody i wznieść się
ponad to, co tylko doczesne.

27 maja: Zesłanie Ducha
Świętego

Msza wigilii:
Rdz 11,1–9

Rz 8,22–27

J 7,37–39

Msza w dzień:

Dz 2,1–11

1 Kor 12,3b–7.12–13

J 20,19–23

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam”. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział
im: „Weźmijcie Ducha Świętego!”
(J 20,21–22).

Kto nagle budzi w nas uczucie
żalu za grzechy? Kto podpowiada,
że trzeba rzucić wszystko i iść za
Jezusem? Kto budzi w nas święte
powołanie? Kto pomaga nam mo-
dlić się modlitwą większą od naszej
modlitwy? Kto uczy nas kochać mi-
łością większą od naszej miłości?
Kto sprawia, że na dnie naszej
duszy nie ma zupełnej pustki, nie-
samowitych demonów, tysiąca ma-
sek, jakie stale przybieramy, lecz
tęsknota za Bogiem, prawdą, mi-
łością, która przeprowadza nawet
przez śmierć?

Czy uświadamiamy sobie, że
chociaż wciąż jakieś złe ręce szar-
pią nas i wylewają na nas pomyje,
gdzieś, w głębi nas, jest przedziw-
na Moc? To Duch Święty, który
nas niesie i wciąż przypomina Bo-
ga. Duch Święty, który modli się
z nami i w naszej intencji.

Ks. Jan Twardowski
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MISJE ŚWIĘTE

Ostatnie Misje św. odbyły się
w naszej parafii 10 lat temu. Po-
przedzały one uroczystość 10-lecia
koronacji cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej. Prowadzili je
oo. redemptoryści. Misje powinny się
odbywać w parafii co najmniej raz
na dziesięć lat. Nadeszła stosowna,
pora by zorganizować je na 20-lecie
koronacji Obrazu Matki Bożej.

Misje św. planowane są od
niedzieli 3 czerwca do niedzieli
10 czerwca lub do wtorku 12 czerw-
ca. A zatem do dnia 20. rocznicy
koronacji. O przeprowadzenie Misji
św. zwróciłem się w maju ubiegłego
roku do ojca Zbigniewa Dudka ze
zgromadzenia Towarzystwo Święte-
go Pawła w Częstochowie. Prowadzi
on ciekawe nauki misyjne posługując
się kopią Całunu Turyńskiego. W ka-
lendarzu miał terminy wielkopostne
i adwentowe zajęte na pięć lat do
przodu, natomiast termin czerwcowy
był wolny, więc sądzę stosowny dla

nas. Na razie z ks. kanonikiem Ada-
mem opracowujemy program misji,
który po zaakceptowaniu postaram
się dostarczyć parafianom.

Misje św. są szczególnym wyda-
rzeniem religijnym w parafii. Ich
głównym celem jest nawrócenie do
Boga wszystkich parafian, pogłębie-
nie życia religijnego, w tym ure-
gulowanie sakramentalne związków
małżeńskich, które tego sakramentu
– nie mając przeszkód – nie przyjęły,
oraz pojednanie się z bliźnimi. Misje,
to czas szczególnego działania Bo-
żej łaski, Bożego miłosierdzia. Przed
misjami odprawimy nowennę, by dla
całej wspólnoty parafialnej wyprosić
owoce Misji. Nowenna trwać będzie
przez siedem sobót, od 21 kwietnia
do 2 czerwca włącznie. Proszę osoby
starsze, zwłaszcza chorych, o ofia-
rowanie swoich modlitw i cierpienia
w intencji owocnych duchowo Misji
w naszej parafii.

Ks. Edward Szymański

ZOBOWIĄZANIE NAWRÓCENIA

Psalmista mówi: „Panie... ży-
cie moje jak nicość przed Tobą”.
Tę prawdę o człowieku trzeba nie-
ustannie sobie przypominać. A tym,
co powoduje „zapomnienie” jest
ludzka pycha. Człowiek jest nie
tylko nicością przed Bogiem, ale
też grzesznikiem, który nie zawsze
docenia dary otrzymane od Boga.

Grzech i śmierć są wpisane
w strukturę człowieka i często są
powodem buntu przeciw swojemu
Bogu. A przecież „Bóg nie uczynił
śmierci”, jak czytamy w Księdze Mą-
drości (1,13). Weszła ona na świat
przez grzech i jest jego smutną
„zapłatą”. W KDK (18) czytamy, że
człowiek został stworzony dla życia,
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radości, uświęcenia i nosi w sobie
zaród wieczności. Grzech i śmierć
zawsze powodują cierpienie, bo nie
tylko przeszkadzają w pełnym urze-
czywistnieniu siebie, ale również
zagrażają w osiągnięciu ostateczne-
go celu.

Co powinniśmy czynić, aby uwol-
nić się od pesymistycznej wizji ży-
cia, której przyczyną jest grzech
i śmierć? Kościół wzywa nas, aby-
śmy otwarli swoje serca na po-
kutę i nadzieję. Dlatego w cen-
trum naszego życia trzeba postawić
Chrystusa, który zbawia człowieka
od grzechu i od śmierci wiecznej.
Tajemnica wielkanocna – śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa, któ-
ry zwyciężył grzech i śmierć – jest
zapowiedzią naszego uczestnictwa
w tym zwycięstwie. Wszystko za-
leży od naszego udziału w śmierci
i zmartwychwstaniu Pana.

Co stanowi zasadniczą cechę na-
wrócenia? Skrucha serca, którą
inaczej można określić jako serce
bolejące czy skruszone żalem za
grzechy. Warunkiem szczerej skru-
chy jest pragnienie odmiany życia
i praktycznie do takiej zmiany mu-
si prowadzić. To jest podstawowy
obowiązek każdego chrześcijanina.
Każdy człowiek, nawet najbardziej
uduchowiony, święty musi stale się
nawracać. Nawracać, tzn. dążyć
do Boga z coraz większą doskona-
łością i gorliwością, pokonując te
słabości i grzechy, które zmniejszają
całkowite nastawienie na Boga. Św.
Paweł mówi: „W imię Chrystusa
prosimy: pojednajcie się z Bogiem...
napominamy was, abyście nie przyj-
mowali na próżno łaski Bożej” (2
Kor 5,20;6,1).

Nawrócenie dotyczy nie tylko
tego, kto pozostaje w grzechu cięż-
kim, ale i tych, którym brakuje
wielkoduszności, wierności ła-
sce, co utrudnia serdeczną przyjaźń
z Bogiem; są oziębli w obcowaniu
z Bogiem lub odrzucają Bożą mi-
łość. Te duchowe oziębienia możemy
zauważyć, kiedy podczas rachunku
sumienia stajemy w całej prawdzie
wobec Boga. Grzech jest skutkiem
tej duchowej niedojrzałości, która od
dłuższego czasu, trochę „po kryjo-
mu”, „zakamuflowana” towarzyszy
człowiekowi, osłabiając jego relacje
do Boga. Taka postawa wymaga
zdecydowanej skruchy, nawrócenia
i pojednania.

Pan Jezus wskazuje nam środki,
które mają pomóc w podtrzymywa-
niu wysiłku nawrócenia: jałmużna,
modlitwa, post. Skuteczność tych
środków uwarunkowana jest posta-
wą wewnętrzną – usposobieniem
wewnętrznym.

Jałmużna „gładzi grzechy” jedy-
nie wtedy, kiedy spełniana jest po
to, by podobać się Bogu i wesprzeć
potrzebującego – nie szuka własnej
chwały!

Modlitwa jednoczy człowieka
z Bogiem i wyjednuje łaskę, wów-
czas, gdy wypływa z głębi serca –
nie sprowadza się do ostentacji!

Post jest ofiarą miłą Bogu i gładzi
winy, pod warunkiem, że prowadzi
do umartwienia miłości własnej!

Mówi Pan Jezus: „Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie”
(Mt 6,4), czyli przebaczy i udzie-
lać będzie coraz obfitszej łaski. Jak
wygląda mój codzienny rachunek
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sumienia? Czy nazywam grzech po
imieniu? Czy wyrażam szczerą skru-
chę za popełnione zło?

Podczas naszych rekolekcji II
stopnia bliska jest nam postać Moj-
żesza – Przewodnika i Nauczycie-
la. Mojżesz zachęca lud Izraela do
wierności Bogu. Stawia przed ludem
alternatywę, dwie możliwości:

1) kochacie Boga, jesteście po-
słuszni Jego przykazaniom... albo:

2) odwracacie się od prawdziwe-
go Boga, idziecie za innymi bożkami.

Owocem tych postaw jest w
pierwszym przypadku błogosła-
wieństwo Boże, a w drugim Boże
przekleństwo!

Słowa Księgi Wyjścia są nadal
aktualne: „Kładę przed tobą życie
i śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo; wybieraj więc życie, abyś
żył” (30,19). Wybór jest twój i mój.

Wybrałem Boga w Jego słowie,
bo On jest „żyjący”, jest źródłem
życia. Przez ten mój wybór wybie-
ram życie i dzięki Bogu będę żył.
Wybór życia to nie jest jeden akt, ale
to wybór, który trzeba nieustannie
odnawiać i żyć – w każdej chwili
codziennego dnia. Każdy wybór mu-
si dokonywać się w świetle wiary,
w odniesieniu do Boga – zgodnie
z Jego słowem, dlatego potrzeba
lepiej poznawać i głębiej rozwa-
żać Słowo Boże. Co przeszkadza
w podejmowaniu właściwego wybo-
ru Boga? Grzechy człowieka oraz
troski codziennego życia.

Czas liturgiczny: Adwent, Wielki
Post, rekolekcje – ma nam przypo-
minać, że potrzeba większego sku-
pienia, częściej czytać i wsłuchiwać
się w słowo Boże, ożywiać większą

gorliwość do modlitwy (KL 109). Te
ćwiczenia duchowe mają prowadzić
do analizy własnego postępowania
oraz sprawdzenia, czy moje działa-
nie jest zgodne z przykazaniem Bo-
żym oraz czy odkrywam i zgadzam
się z wolą Boga? Motywacją takiego
działania jest tajemnica wielkanoc-
na – szczyt i dzieło zbawienia.

W dobie mass mediów, kiedy
zostały odrzucone wszelkie autory-
tety i obiektywna prawda moralna –
człowiek często oszukuje sam siebie.
„Nikt nie może dwom panom słu-
żyć” (Mt 6,24). Chrześcijaństwo nie
dopuszcza kompromisu: nie moż-
na wybrać Boga, a równocze-
śnie iść za światem, dogadzać
namiętnościom, hołdować samolub-
stwu, zaspokajać pożądliwość czy
własne ambicje.

Jaki jest mój wybór? Jaka jest
moja droga? Bóg, Ewangelia, Chry-
stus... już wybrałem i jestem przeko-
nany, że Bóg jest moim jedynym
Panem i zbawicielem – godnym,
aby Go miłować i służyć Mu ca-
łym sercem. „Wybieraj więc życie,
abyś żył... miłując Boga swego, słu-
chając Jego głosu, lgnąc do Niego,
bo tu jest twoje życie” (Pwt 30,20).

Jezus objawia tajemnicę swojej
Paschy: „Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony... bę-
dzie zabity, a trzeciego dnia zmar-
twychwstanie”. Pascha Chrystusa
to przejście z cierpienia i śmierci
do zmartwychwstania, do chwały
wiecznej. Pascha to również zada-
nie dla nas: „Jeśli kto chce iść
za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż
swój i niech Mnie naśladuje”. Każdy
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z nas, jeżeli jest uczniem Chrystusa,
jest zobowiązany do naśladowania.
Wziąć własny krzyż i naśladować
Chrystusa aż do śmierci z Nim,
aby potem z Nim i w Nim zmar-
twychwstać. Nie możemy być tylko
widzami, ale musimy być uczestni-
kami, którzy osobiście, całym sobą
święcą tajemnicę wielkanocną.

Można tej „propozycji” Chry-
stusa nie przyjąć: odrzucam krzyż,
umartwienia, dogadzam namiętno-
ściom, hołduję wygodnemu życiu –
to wszystko prowadzi do grzechu,
do śmierci duchowej. Jezus mó-
wi: „Kto chce zachować swoje życie,
straci je, a kto straci swe życie z me-
go powodu, ten je zachowa”. Co to
znaczy dzisiaj „utracić życie z me-
go powodu”? To zaprzeć się siebie
samego, to ofiarować własne życie,
oddając je wielkodusznie na służbę
Boga i braci, to wiernie naślado-
wać Chrystusa w niesieniu swojego
krzyża. Podstawową motywacją wy-
rzeczenia czy ofiarowania swojego
życia jest miłość do Chrystusa i pra-
gnienie upodobnienia się do Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania.

Praktyki pokutne
a duch pobożności

Dlaczego nasze wszelkiego ro-
dzaju wyrzeczenia, np. wzmożona
modlitwa, dodatkowy post czy ofia-
rowanie trudu pielgrzymki w kon-
kretnej intencji – nieraz pozostają
bezowocne? Lud izraelski dokładnie
przestrzegający prawa, postu skar-
żył się Bogu: „Czemu pościliśmy,
a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy
siebie, a Tyś tego nie uznał?” Czy

niejeden chrześcijanin, przestrzega-
jący przykazania i spełniający prak-
tyki pokutne, nie wyraża żalu wobec
Boga, że go nie wysłuchuje? Bóg od-
powiada, że w naszych praktykach
pokutnych brak jest prawdziwe-
go ducha pobożności. Św. Leon
Wielki mówi: „Na próżno odejmu-
je się ciału pożywienie, jeśli duch
nie ucieka od grzechu”. Praktyki
pokutne zawsze muszą prowadzić
do wewnętrznego wysiłku, bo tyl-
ko wówczas będzie można zwalczyć
grzech i praktykować cnotę. W prze-
ciwnym przypadku w sercu człowie-
ka rodzić się będzie samolubstwo
i skłonność do podkreślania własne-
go „ja”. Taka postawa nie jest miła
Bogu i często pomija zasadnicze
prawo miłości.

Żydzi często publicznie pościli,
używali wora pokutnego czy po-
piołu, który służył jako łoże, ale
nie przestawali wykorzystywać bliź-
nich, dlatego Bóg surowo ich karcił
i odrzucał ich praktyki pokutne. Pi-
smo św. mówi, że miłość bliźniego
czyni miłymi Bogu praktyki po-
kutne. Post miły Panu „czyż nie jest
raczej ten post, który wybieram...
dzielić swój chleb z głodnym, wpro-
wadzić w dom biednych tułaczy, na-
giego, którego ujrzysz, przyodziać?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza i szybko zagoi się twoja rana”
(Iz 58,7–8).

W czasie Wielkiego Postu, każdy
z nas podejmował różne praktyki
pokutne. Czy były one miłe Bogu
i czy służyły dobru bliźniego? Umar-
twiam swoje ciało, ale nie potrafię
zrezygnować z własnego interesu,
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by poprzeć sprawę bliźniego. „Upra-
wiam” dodatkowe modlitwy, ale nie
potrafię zrezygnować z własnych
zapatrywań, by uznać zdanie bliź-
niego. Pielgrzymuję, a nie staram
się żyć w zgodzie w rodzinie i znosić
cierpliwie doznane krzywdy.

Jedną z praktyk pokutnych
jest post. Chrystus wskazał no-
wy sposób realizacji tej praktyki
pokutnej – wszelkie formy pokuty
cielesnej zamienia na otwarcie się
całkowite na słowo i łaskę zbawie-
nia. Post chrześcijański to czysta
intencja, ale to również znak wiary
i nadziei w Chrystusa, który w spo-
sób niewidzialny, nadal pozostaje
w swoim Kościele: w sakramentach
i w przepowiadaniu aż powtórnie
przyjdzie. Post chrześcijański jest
znakiem czuwania, lecz czuwania
radosnego „w oczekiwaniu błogo-
sławionej nadziei i objawienia się
chwały wielkiego Boga i Zbawicie-
la naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt
2,13). Post odrywa od dóbr ma-
terialnych i czyni serce swobodne
i zdolne zakosztować radości Paschy
Pana.

Zobowiązanie nawrócenia –
to mój osobisty wybór środków,
które posłużą do wewnętrznej prze-
miany.

W pogłębianiu jedności małżeń-
skiej i ducha wspólnotowego w ro-
dzinie służą zobowiązania, które
stanowią istotę Kręgów Domowego
Kościoła. Zaniedbywanie ich reali-
zacji czy świadoma rezygnacja pro-
wadzi do zachwiania wewnętrznej
równowagi duchowej w moim osobi-
stym życiu i w naszej rodzinie oraz
parafii jako wspólnocie wspólnot.

Każde zobowiązanie ma swoją treść
i prowadzi do odkrywania nowych
wartości duchowych. Dlatego trzeba
spojrzeć na zobowiązania jako na
zadanie a równocześnie jako służbę
dla dobra rodziny.

Na comiesięcznym spotkaniu
Kręgu szczerze dzielimy się naszym
osobistym doświadczeniem „zobo-
wiązania” przeżywanego przez nas
małżonków i przeżywanego w ro-
dzinie. Stosowanie różnych form
ucieczki od zobowiązań, zawsze jest
szkodą dla małżeństwa, rodziny
i Ruchu Domowego Kościoła.

Zobowiązanie nawrócenia –
nawrócenie jest nam zadane przez
samego Chrystusa. Czy wystarczy
tylko chodzić do spowiedzi? Nie, po-
trzeba nieustannej formacji – pracy
nad sobą. Być doskonałym – to co-
dziennie, w każdej chwili krzyżować
miłość własną i kształtować cnoty
w służbie dobra drugiego człowieka.

Powszechność wezwania
do nawrócenia

Jezus „zobaczył celnika, imie-
niem Lewi, siedzącego w komorze
celnej. Rzekł do niego: Pójdź za
mną” (Łk 5,27). Jezus jest Panem.
On sam decyduje, kogo powołać.
Nawet najcięższy grzech, nie mo-
że przeszkodzić Bożemu działaniu.
Jak mocne musiało być wezwanie
Jezusa. celnik Lewi nawet się nie
zastanawia, tylko od razu odrywa
się od interesów, które często mogły
być nawet nieczyste? „...zostawia
wszystko, wstaje i idzie za Nim”
(Łk 5,28).
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Widzimy na tym przykładzie, na
czym polega ekonomia zbawienia.
Bóg przychodzi do każdego grzesz-
nika, nawet do tego, którym wszyscy
gardzili. Bóg nie tylko przychodzi,
ale On szuka i ofiaruje grzesznikowi
uprzywilejowane miejsce: będziesz
moim uczniem – apostołem!

„Nie przyszedłem wezwać do
nawrócenia sprawiedliwych, lecz
grzeszników” (Łk 5,32). Po grzechu
Adama wszyscy ludzie są grzeszni-
kami, ale nie do wszystkich dociera
łaska zbawienia. Potrzeba ze stro-
ny człowieka pokornego uznania
swojej grzeszności oraz trzeba
posiadać wewnętrzną potrzebę
zbawienia. Wówczas każdy czło-
wiek, tak jak Mateusz, odpowie na
wezwanie Pana.

Do czego Chrystus Pan wzywa,
powołuje? Do pokuty i nawróce-
nia! Człowiek, który uważa, że jest
sprawiedliwy, nie posiada żadnych
grzechów – dzisiaj takich jest wielu
– nie odczuwa potrzeby nawróce-
nia, zamyka swoje serce na łaskę
zbawienia. Taką wewnętrzną posta-
wę nazywamy grzechem pychy
duchowej, który może zakorzenić
się również u „osób pobożnych”.
Jest to jeden z najbardziej zdra-
dliwych grzechów. Dlatego trzeba
nieustannie , w duchu pokory, oży-
wiać w sobie świadomość własnej
grzeszności i wewnętrzną potrzebę
otwarcia się na działanie Chrystu-
sa. On szuka każdego człowieka, by
go uzdrowić, nawrócić, uwolnić od
grzechu.

Owocem całkowitego nawróce-
nia Mateusza było przemienienie
z celnika w Apostoła i Ewangelistę.

Ja też muszę odważnie odpowie-
dzieć na wezwanie Chrystusa do
pokuty i nawrócenia. Ale to wy-
maga ode mnie, często weryfikacji
postaw, odwagi w zmianie mental-
ności i postępowania, bez obaw po-
dejmowania wyrzeczenia się rzeczy,
przyzwyczajeń, kontaktów z osoba-
mi, wyrzeczenia się korzyści, jeżeli
są przeszkodą do nawrócenia lub
utrudniają pełną odpowiedź na we-
zwanie Boże.

Sobór Watykański przypomina:
„Do nowego życia możemy dojść
tylko wtedy, kiedy zadamy śmierć
sprawom starym” (DM 8). Każdy
jest wezwany do nawrócenia, a po-
mocą w tej wewnętrznej przemianie
jest pokuta. Pokuta zawsze wyma-
ga przemiany życia. Trzeba zamie-
nić grzech na cnotę, przeciętność na
gorliwość, gorliwość na świętość. Ta
wewnętrzna przemiana nigdy nie
może się dokonać bez pomocy Bo-
żej. Jeżeli Bóg wzywa człowieka do
pokuty, to daje mu łaskę, jak rów-
nież inne „Boże impulsy” potrzebne
do nawrócenia.

Co to znaczy dla chrześcijanina
– wezwanie do pokuty, otwarcie się
na łaskę nawrócenia? To znaczy, żyć
własnym chrztem, sakramentem,
przez który „ludzie są wszczepieni
w paschalne misterium Chrystusa:
z Nim współumarli, współpogrzeba-
ni i współzmartwychwstali” (Kl 6).
Chrzest nie jest martwym fak-
tem, jednorazowym wydarzeniem,
lecz jest zdarzeniem dynamicznym,
życiowym, mającym każdego dnia
zanurzać chrześcijanina w śmierci
i zmartwychwstaniu Pana. „Umar-
liście bowiem” – mówi św. Paweł
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(Kol 3,3). Śmiercią jest głębokie wy-
rzeczenie się samolubstwa, pychy,
chciwości, zmysłowości. Śmierć so-
bie samemu, by żyć w pełni nowym
życiem, jako stworzenie doskona-
le zmartwychwstałe w Tym, który
umarł i zmartwychwstał dla zba-
wienia wszystkich. Takie jest praw-
dziwe znaczenie pokuty, nawrócenia
i wyrzeczenia, którego one wyma-

gają. Nikt z nas nie umartwia się
i nie wyrzeka się siebie dla sa-
mej przyjemności wyrzeczenia się
i umierania, ale czynimy to dla ra-
dości życia w Chrystusie. Staję
się doskonały, bo pragnę uczestni-
czyć w zmartwychwstaniu swojego
Pana.

Ks. Adam Kroll

BUDOWA OŁTARZA POLOWEGO

W związku z 20 rocznicą korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej planowane są dwie
akcje: Misje święte i wybudowanie
ołtarza na zewnątrz kościoła. Od
wielu lat wyrażałem chęć otrzyma-
nia na ten cel działki znajdującej się
naprzeciwko bloku SKR-u. Kiedyś
była to ziemia parafialna. Okazuje
się jednak, że obecnie nie możemy
liczyć na jej zwrot, a nawet naby-
cie. Stąd została poddana słuszna
propozycja wybudowania ołtarza na
terenie drogi krzyżowej przy ko-
ściele. Takie ołtarze na zewnątrz
kościoła ma większość sanktuariów,
nie tylko w Polsce.

Ostatnia Msza św. odpustowa
odprawiona była na kopcu trzech
krzyży. Jest to miejsce zupełnie
nieprzystosowane do sprawowania
Eucharystii. Księża koncelebrujący
musieli być oddaleni od ołtarza, bo
przy nim mogły znajdować się naj-
wyżej 3–4 osoby. Zresztą, dwunasta
stacja Drogi Krzyżowej, wzniesiona
20 lat temu, nie była pomyślana
jako ołtarz do sprawowania Mszy

św. Dawny ołtarz polowy przy ka-
plicach różańcowych będzie służył
jako piąta tajemnica światła. Obec-
nie również tam jest niemożliwe
sprawowanie Eucharystii.

Wybudowanie nowego ołtarza
jest potrzebą chwili, ale też są
komplikacje związane z budową.
Jakie? Projektant zdecydował zba-
danie gruntu. Wiercenia wykazały,
że jest to teren podmokły, a do głę-
bokości 4 metrów znajduje się torf.
Należałoby wylać potężną zbrojoną
płytę i na niej wznieść ołtarz i scho-
dy. To kosztowne zadanie, bo teren
jest za grząski, by mogła tam wje-
chać koparka czy samochód z pia-
skiem. Stąd wciąż się naradzamy,
jak można najtańszym sposobem
wybudować planowany ołtarz, któ-
ry byłby estetyczny, funkcjonalny,
a zarazem obliczony na możliwo-
ści naszej parafii. Według projektu,
koszt konstrukcji ołtarza (bez ro-
bocizny) wyniósłby około 50 tys.
zł., co stanowi ogromną kwotę przy
naszych miesięcznych ofiarach, wy-
noszących średnio 5,5 tys. zł.
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Dziękuję drogim parafianom za
ofiarność i zrozumienie. Chciałbym,
aby ołtarz był radością dla wszyst-
kich ofiarodawców w parafii i służył
naszemu sanktuarium przez długie
lata.

Równolegle jest w trakcie wy-
konywania nowy ołtarz soborowy
do naszego kościoła. Myślę, że na
rocznicę koronacji będzie mógł być
konsekrowany przez ks. arcybisku-
pa. Obecny ołtarz jest wykonany ze
starego magla, który ongiś znala-
złem na strychu budynku plebanii.
Nowy granitowy ołtarz będzie kosz-
tował około 10 tys. zł. Wiem, że nie
jest łatwo o fundusze, ale też wiem,
że „ochotnego dawcę Bóg miłuje”
(słowa św. Pawła), oraz że im więcej
wspieracie nasze inwestycje, tym
jesteście materialnie, a zwłaszcza
duchowo, bogatsi.

Moje siły powoli słabną. Chciał-
bym coś jeszcze wykonać, aby służy-
ło większej chwale Maryi w naszym
sanktuarium. Nie dokonam tego
bez Waszego zrozumienia i Waszej
wspaniałomyślnej ofiarności. Wciąż
marzy mi się wybudowanie czegoś
Bogu na chwałę w Ełganowie, bo
szkoda mi tej wioski, której miesz-
kańcy coraz bardziej tracą więź
z parafialnym kościołem, a niektó-
rzy korzystają z kościoła w Postoło-
wie.

Właśnie, gdy piszę te słowa,
zaplanowana jest narada, podczas
której ma zapaść ostateczna decyzja
co do sposobu wybudowania ołtarza
polowego. Chciałbym bardzo, aby
on był wybudowany według projek-
tu Stanisława Dziemińskiego, który
poświęcił mu bardzo dużo czasu.

Ks. Edward Szymański

Rozpoczęły się prace ziemne, pierwszy etap budowy ołtarza polowego
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CARITAS PARAFIALNA

Dzielę się radością, że udało się
w końcu założyć w naszej parafii
Parafialne Koło Caritas. Przez wiele
lat czynione w tym kierunku wysiłki
okazywały się daremne. Wszystko
rozpoczęło się od modlitwy. Potem
został zaproszony wicedyrektor Cari-
tasu archidiecezjalnego ks. Wojciech
Tychnowski, który w drugą niedzielę
Wielkiego Postu 2006 r. w homiliach
przybliżył nam ideę działalności Ca-
ritasu.

Zgłosiły się chętne osoby do takiej
posługi i w dniu 7 kwietnia 2006 r.
został powołany Parafialny Zespół
Caritas. Tworzą go następujące oso-
by:
z Trąbek Wielkich:
� Jolanta Ciećko, nauczycielka (pre-

zes),
� Dorota Jaszewska, nauczycielka,
� Zdzisław Jaszewski,
� Zdzisława Preuss,
� Andrzej Gralla, ministrant i radny

gminny,
� Danuta Gostomska, członek rady

sołeckiej,
� Andrzej Karcz, szafarz Euchary-

stii,
� Danuta Mokrosińska, wykładow-

ca,
� Jerzy Mokrosiński, elektronik,
z Ełganowa:
� Ryszard Kotula, ministrant,
� Marianna Kisicka,
� Helena Pijanowska, nauczycielka.

Odbywają się comiesięczne spo-
tkania, na których zastanawiamy
się jak i w czym można pomóc oso-
bom będącym w potrzebie. Udało
się dotąd zorganizować jednodniową

wycieczkę dla dzieci, urządzić festyn
odpustowy, a w grudniu Mikoła-
ja dla dzieci. Członkowie Caritasu
przygotowywali stroiki na groby na
Święto Zmarłych i palmy na Niedzie-
lę Palmową, aby zdobyć fundusze na
skromne przyjście w pomocą ro-
dzinom wielodzietnym i samotnym
z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocnych. Z magazynów Ca-
ritasu otrzymaliśmy też wsparcie
w postaci artykułów żywnościowych:
mąki, sera, cukru i kaszy. Caritas
przekazała życzenia świąteczne lu-
dziom chorym i samotnym w naszej
parafii oraz pomogła w zakupie le-
karstw.

Tegoroczna jałmużna postna zo-
staje przekazana do dyspozycji para-
fialnego Caritasu. Wyrażam wdzięcz-
ność tym parafianom, którzy przyłą-
czyli się do tej akcji i zabrali ze sobą
skarbonki z kościoła. Przygotowali-
śmy 250 skarbonek. Przez parafian
zostało zabranych około stu, a w Nie-
dzielę Miłosierdzia przyniesiono do
kościoła 30 skarbonek (na razie). Ze-
brane ofiary jałmużny wielkopostnej
wynoszą ponad trzy tysiące złotych.
Jest to dużo w porównaniu z rokiem
poprzednim. W ubiegłym roku ze-
braliśmy z jałmużny wielkopostnej
około 450 zł.

Trzeba stwierdzić, że jest to po-
sługa, która pozwala dostrzec obsza-
ry biedy zawinionej czy też niezawi-
nionej (i to bardzo znaczne) w naszej
parafii. Nie jesteśmy w stanie tej
biedzie zaradzić, ale chcemy poka-
zać, że są ci ludzie we wspólnocie
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wierzących i ta wspólnota solidary-
zuje się z nimi, jest obecna w ich
potrzebach. Chcemy nieść ludziom
pociechę i nadzieję. Odwiedzić cho-
rego czy osobę starszą i samotną,
przekazać życzenia i czekoladę od
Caritasu, to w gruncie rzeczy nie-
wiele, a wywołuje wzruszenie i łzy,
że są w parafii ludzie, którzy o nich
pamiętają. I chyba o to w istocie
chodzi.

Dodam, że jest możliwość odpi-
sywać od podatku jeden procent na
rzecz Caritas archidiecezjalnej, która
prowadzi rozległą działalność chary-
tatywną w diecezji. Wzory i blankiety
są dostępne w kiosku przykościel-
nym. Skoro możemy zadysponować
tym jednym procentem, to dlacze-
go nie wykorzystać go na dobry
cel, jakim jest pomoc człowiekowi
będącemu w potrzebie?

Szkoda, że w naszym parafial-
nym zespole nie ma reprezentacji

z Czerniewa, Czerńca i Kleszcze-
wa. Nie chcę tu nikogo wyznaczać,
ani zmuszać, ale proszę osoby chęt-
ne do bezinteresownej posługi na
rzecz ludzi będących w potrzebie,
by się zgłosiły, gdyż nasza Cari-
tas chce objąć swoją troską całą
parafię. Członkowie Caritasu miesz-
kający w danej wiosce mają lepsze
rozeznanie potrzeb swoich sąsiadów.

Dziękuję Bogu za to, że zawiązał
się w naszej parafii zespół chary-
tatywny pełen zapału i inicjatywy
w niesieniu bezinteresownej pomo-
cy. Dziękuję parafianom wspierają-
cym naszą pracę przez dar jałmużny
wielkopostnej, ofiary do kosza przy
święceniu pokarmów w Wielką So-
botę, zakup stroików czy palm wy-
konywanych przez naszą Caritas, bo
w ten sposób są również „członkami
wspierającymi” parafialnej Caritas.

Ks. Edward Szymański

REJTAN

W ubiegłorocznej „Kanie” z oka-
zji święta 3 Maja opisałem obóz
zdrady narodowej, którego symbo-
lem była konfederacja targowicka.
Konsekwencją targowicy był drugi
rozbiór Polski, a w 1795 roku nasze
państwo przestało istnieć. W mito-
logii narodowej utrwalił się również
samotny protest posła ziemi nowo-
gródzkiej Tadeusza Rejtana, który
próbował na sejmie w 1773 roku nie
dopuścić do legalizacji pierwszego
rozbioru. Jego postać w świado-
mości narodowej utrwalił przede
wszystkim Jan Matejko na obrazie

o podwójnym tytule „Rejtan – Upa-
dek Polski” oraz Adam Mickiewicz
w „Panu Tadeuszu”.

Młody Tadeusz po powrocie z na-
uk w Wilnie, spoglądając na ściany
soplicowskiego dworu, widzi:
I też same portrety na ścianach wi-
siały. / Tu Kościuszko w czamarce
krakowskiej, z oczyma / Podniesio-
nymi w niebo, miecz oburącz trzyma;
/ Takim był, gdy przysięgał na stop-
niach ołtarzów, / Że tym mieczem
wypędzi z Polski trzech mocarzów,
/ Albo sam na nim padnie. Dalej
w polskiej szacie / Siedzi Rejtan ża-
łosny po wolności stracie, / W ręku
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Tadeusz Rejtan. Staloryt Jamesa Hop-
wooda

trzyma nóż, ostrzem zwrócony do
łona, / A przed nim leży „Fedon
i Żywot Katona”.

Dlaczego właśnie te antyczne
dzieła leżą przed naszym bohate-
rem? „Fedon” autorstwa Platona
jest dziełem filozoficznym opowia-
dającym o ostatnich chwilach życia
Sokratesa skazanego wyrokiem są-
du w Atenach na karę śmierci.
Filozof u kresu swego życia zasta-
nawiał się nad naturą i nieśmiertel-
nością duszy, za chwilę miał bowiem
wypić śmiertelny napój – cykutę.
Katon Młodszy to żarliwy obrońca
republiki rzymskiej. Człowiek nie-
złomnego charakteru, niepospolitej
prawości, odporny na próby prze-
kupstwa, nieczuły na pochwały jak
i na obelgi. Nazywano go „Sumie-
niem Rzymu”. Po tryumfie Juliusza

Cezara w 46 roku w Utyce (miejsco-
wość w Afryce w pobliżu Kartaginy)
odebrał sobie życie, przebijając się
mieczem. Według tradycji ostatnią
noc przed samobójczą śmiercią Ka-
ton spędził na lekturze dialogów
pt. „Fedon”. Dlaczego Mickiewicz
wzbogacił portret Rejtana tymi an-
tycznymi odniesieniami? Co stało
się na sejmie rozbiorowym w 1773
roku?

5 sierpnia 1772 roku trzy pań-
stwa zaborcze podpisały w Peters-
burgu traktaty pierwszego rozbio-
ru, a następnie zażądały, aby sejm
Rzeczpospolitej zatwierdził tę gra-
bież. Obywatele polscy zamiesz-
kujący zagrabione ziemie utracili
prawo wybierania i wysyłania po-
słów na obrady. Paweł Jasiennica
tak opisywał czas przed obradami
sejmu:

„Większość przyzwoitych ludzi
w Polsce i na Litwie posłuchała
barzan, zbojkotowała wybory, do
Warszawy spłynęły więc przeważ-
nie pomyje narodowe. Marszałkiem
zawiązanej konfederacji – tym ra-
zem zaborcy sami zapragnęli za-
bezpieczyć się przed liberum veto!
– został łotr spod ciemnej gwiazdy,
Adam Łodzia Poniński, podskar-
bi wielki koronny, który znalazł
godnego siebie kompana w osobie
sekretarza konfederacji, Floriana
Krzysztofa Drewnowskiego, figury
nikczemnie groteskowej. Jeśli nie
sabat czarownic, to psie wesele
nastało w stolicy. «Odnowiły się
dawne Augusta II pijatyki», popły-
nął szampan i posypało się suchą
strugą złoto magnackie, rosyjskie,
austriackie. Hulanki trwały w pa-
łacu Mostowskich, u Sułkowskich
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przy Nowym Świecie, w innych sie-
dzibach wielkopańskich. Zadawał
szyku, roztaczał splendory nowy
ambasador carski, Otto Magnus
von Stackelberg, i austriacki, Karl
von Revitzky. [. . .] Kto jeszcze miał
sumienie, ten je topił w winie”.

Rejtan gwałtownie zaprotesto-
wał przeciwko powierzeniu laski
marszałkowskiej Adamowi Poniń-
skiemu, który zgodnie z zamysła-
mi zaborców miał doprowadzić do
akceptacji bezprawnego zaboru na-
szych ziem. W pałacu biskupa An-
drzeja Młodziejowskiego, kanclerza
wielkiego koronnego, postanowiono
ogłosić zbliżający się sejm konfede-
rackim. Zawiązanie konfederacji na
sejmie oznaczało, że nie można
stosować zasady liberum veto. Pre-
zydencję marszałka z Korony miał
objąć Poniński, a z Litwy Michał
Radziwiłł. 19 kwietnia na pierwszej
sesji sejmu, gdy najstarszy wiekiem
poseł Stanisław Łętowski, chciał
ogłosić marszałkiem uzgodnionego
z zaborcami kandydata, Rejtan sta-
nowczo zaprotestował. Oświadczył,
że potajemne zawiązanie konfede-
racji wbrew posłom jest narusze-
niem prawa. Poparło go sześciu
posłów – czterech z Litwy i dwóch
z Korony. Kiedy mimo to nowy
marszałek przyjął laskę z rąk Łę-
towskiego, Rejtan przechwycił la-
skę przeznaczoną dla Radziwiłła
i ku zdziwieniu osłupiałych posłów
ogłosił się marszałkiem litewskim.
Zapanowała konsternacja i zwolen-
nicy konfederacji nie wiedzieli co
zrobić, wpadli więc na pomysł, któ-
ry do nich samych najlepiej prze-
mawiał. Nowy marszałek zapro-
ponował opornemu posłowi 2 tys.

dukatów za rezygnację z protestu
i przystąpienie do konfederacji.

W odpowiedzi Rejtan zapropo-
nował Ponińskiemu 5 tys. dukatów
za rezygnację z marszałkowstwa
i poniechanie planów akceptacji
rozbioru. Dramatyczne wydarze-
nia miały się dopiero rozegrać.
21 kwietnia, gdy posłowie czeka-
li już sześć godzin na rozpoczęcie
obrad, nagle przybył do nich poseł
sandomierski Marcin Lubomirski
i oświadczył, że z polecenia Poniń-
skiego zamyka posiedzenie izby do
dnia następnego.

„Natychmiast Nowogródzki i in-
ni posłowie, których tam było 23,
okrzyknęli, skąd takowe bezprawie,
że Poniński delegata na salwowanie
sesji wysyła, do czego sam nawet
nie ma prawa, nie będąc legitime
obranym marszałkiem; a Rejtan,
poseł nowogródzki, zastąpiwszy ode
drzwi, na miłość Boską i na wszyst-
kie obowiązki zaklinał posłów do
nich przybyłych, aby z izby po-
selskiej nie wychodzili, nareszcie
ukląkł w drzwiach i rzekł: «Dziś
spowiadałem się i przyjmowałem
Chrystusa, który was krwią swoją
odkupił; jeżeli tę deptać zechce-
cie, depczecie po mnie!», i w tych
słowach padł w samych odrzwiach
krzyżem; przez którego posłowie
przechodzili, ale gdy zawołał: «Za-
trzymajcie tych ichmościów!», na-
tychmiast gmin wielki arbitrów za
wartą stojący tak cisnął wartę, że
posłowie, którzy z poselskiej izby
wychodzili, cofnąć się do niej nazad
musieli, a w takim tumulcie wyżej
wspomniany Rejtan był niechcąco
deptany od tychże posłów”.
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Gest Rejtana wywołał wrażenie
na posłach i został zapamiętany.
Sejm jednak rozpoczął prace nad
akceptacją rozbioru. Zdruzgotany
Rejtan opuścił Warszawę i szyb-
ko popadł w obłęd, 8 września
1780 roku w wieku 38 lat po-
pełnił samobójstwo. Po kilkuna-
stu latach zdrajcę marszałka po-
stawiono przed sądem. Skazano
go na utratę czci, nazwiska, tytu-
łu książęcego i wieczne wygnanie
z Rzeczpospolitej. Z rozkazu króla
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go przy wejściu do Izby Poselskiej
umieszczono dwie marmurowe ta-
blice. Na czarnej wypisano wyrok
na Ponińskiego, na białej zasłu-
gi posła nowogródzkiego. Ponadto
król polecił malarzowi Ludwiko-
wi Marteauowi wymalować portret
Rejtana i umieścić go na Zamku
Warszawskim w galerii zasłużo-
nych Polaków. Gdy bracia szlachta
wybierali go na sejmiku ziemi no-
wogródzkiej posłem do Warszawy,

opatrzyli jego instrukcję następu-
jącym poleceniem: „BRONIĆ CA-
ŁOŚCI POLSKI Z NARAŻENIEM
ŻYCIA I MIENIA”. Rejtan okazał
się wierny temu poleceniu, był rów-
nież niezłomny tak jak Sokrates
i Katon Młodszy. Rozdarcie ojczy-
zny było dla niego tak straszliwym
przeżyciem, że stopniowo popada-
jąc w obłęd, targnął się na własne
życie. Historia nie zapomniała jego
oporu i okazało się, że z pozoru
bezsensowna postawa skazana na
niepowodzenie stała się początkiem
jego chwały. Być może, że twór-
cy Konstytucji 3 Maja, mając na
uwadze jego opór, odważyli się na
sprzeciw wobec planów Moskwy,
Wiednia i Berlina. W specjalnej
uchwale Sejm Wielki obradujący
w latach 1788–1792 stwierdził, że
„mamy wdzięczną czułość dla pa-
mięci tego szacownego Polaka”.

Mariusz Paradecki

„Rejtan – Upadek Polski” Jana Matejki
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REKOLEKCJE W GIMNAZJUM
Tradycyjnie w okresie rekolek-

cji wielkopostnych społeczność szko-
ły gromadzi się najpierw na Mszy
św. i nauce w kościele, a następnie
wszyscy udają się do szkoły. 2 kwiet-
nia społeczność gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka uczciła dru-
gą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Podczas uroczystej akademii zosta-
ły zaprezentowane teksty poetyckie,
fragmenty kazań papieża Polaka oraz
fragmenty jego życiorysu. Recytato-
rzy składali kwiaty przed obrazem
Jana Pawła II. Recytacjom towarzy-
szyła też nastrojowa muzyka – pieśń
religijna „Kazanie na górze – osiem
błogosławieństw”. W apelu, przygo-
towanym pod kierunkiem p. Anny
Puty-Kanarek wystąpili Anna Mar-
ciniak i Marika Orłowska z kl. Ia,
Agnieszka Salewska i Aneta Zawic-
ka z kl. Id, Magdalena Malinowska,
Adriana Olechowska z kl. IIa oraz
Waldemar Gierski, Małgorzata Ko-
twicka i Olivia Wojtała z kl. IIb. Na

zakończenie wszyscy wspólnie od-
śpiewali „Barkę”. 3 kwietnia w gim-
nazjum został przedstawiony spek-
takl teatralny „Kim jest dla mnie
Jezus Chrystus?”. Spektakl osadzo-
ny został w realiach współczesnego
świata, jego treść wypełniły dyskusje
na temat życia i działalności Jezu-
sa. Celem rozmówców było skazanie
lub uniewinnienie Chrystusa przed
sądem. Ciekawostką był fakt, że ak-
torzy siedzieli wśród innych uczniów
i swoje kwestie wypowiadali jakby
z tłumu. Jednym z aktorów był ks.
Adam Kroll.

W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie z klasy I e Natalia Brem-
bor, Agata Dończyk, Szymon Kra-
kowski, Marlena Krenke, Bartło-
miej Kujawski, Paweł Leszczyński,
Krystian Lewczuk, Grzegorz Ohl,
Paulina Pellowska, Wojciech Sikora
i Józefina Zacharz. Przedstawienie
przygotowali p. Katarzyna Zagraba
i Ks. Adam Kroll.

Dorota Niewiadomska

PIELGRZYMKA GIMNAZJALISTÓW
NA KALWARIĘ WEJHEROWSKĄ

30 marca odbyła się autokaro-
wa pielgrzymka uczniów gimnazjum
do Wejherowa. Podczas drogi ks.
Adam Kroll przybliżył historię miej-
sca, do którego jechaliśmy i innych
kalwarii w Polsce. W Wejherowie naj-
pierw modliliśmy się przed obrazem
Matki Boskiej Wejherowskiej, potem
wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
podziemia klasztoru i wyruszyliśmy

w drogę krzyżową. W skupieniu
na modlitwie szliśmy 4 km. Każ-
dy z nas uważnie słuchał rozważań,
które miały bardzo głęboki sens. Po
zakończeniu modlitw udaliśmy się
do rozśpiewanego i wesołego autoka-
ru, którym szczęśliwie wróciliśmy do
domu.

Ludmiła Kołek i Kamila
Szurgocińska, kl. IIa

18



Pielgrzymka trąbkowskich gimnazjalistów na Kalwarię Wejherowską

KRONIKA
nie tylko parafialna

W dniach od 31 marca do 4 kwiet-
nia w naszej parafii odbyły się re-
kolekcje wielkopostne, które prowa-
dził ojciec Aleksander Szczukiecki,
karmelita bosy z Gorzędzieja.

***
W Niedzielę Palmową 1 kwiet-
nia po raz drugi na terenie wsi
Trąbki Wielkie odprawiona została
droga krzyżowa. Z udziałem ojca re-
kolekcjonisty, ks. prałata Edwarda
Szymańskiego i ks. Adama Krolla
wierni przeszli od kościoła do ka-
plicy Miłosierdzia Bożego ulicami

Gdańską i Pawłowskiej, przy któ-
rych ustawiono drewniane krzyże
jako stacje drogi krzyżowej.

***
2 kwietnia, w drugą rocznicę
śmierci sługi bożego Jana Pawła II,
w kościele w Czerniewie odprawio-
na została uroczysta msza św., którą
koncelebrowali: ks. prałat Edward
Szymański, ks. kanonik Gerard Bo-
rys, ks. kanonik Adam Kroll, ks.
proboszcz Dariusz Cieniewicz i oj-
ciec rekolekcjonista. W uroczystości
uczestniczyły poczty sztandarowe
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Ojciec Aleksander Szczukiecki, karmelita bosy głosi rekolekcje w Trąbkach Wielkich

Niedziela Palmowa, Droga krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich
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Poczty sztandarowe szkół gminnych i straży pożarnej przed rozpoczęciem Mszy św.
w rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II

Celebracja Mszy św. w Czerniewie w rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II

21



szkół i straży pożarnych z na-
szej gminy, delegacje samorządowe,
reprezentanci instytucji gminnych
oraz zakładów pracy.

***
8 kwietnia w naszym kościele
chrzest św. otrzymali:

� Kinga Magdalena Ratyńska, cór-
ka Magdy i Rafała z Kaczek,

� Jakub Bukowski, syn Moniki z Eł-
ganowa,

� Michał Ziemian, syn Moniki i Pio-
tra z Trąbek Wielkich.

***
8 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa za-
warli Agnieszka Kamińska i Daniel
Rogalski z Czerniewa.

***
13 kwietnia odbyła się II zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W programie obrad znala-
zły się m.in. następujące sprawy:

1) Sołtysi poprzednich kadencji,
którzy nie zostali wybrani przez
mieszkańców w ostatnich wyborach,
zostali uhonorowani przez władze
samorządowe specjalnymi podzię-
kowaniami oraz upominkami rze-
czowymi. Z grona tych osób na sesję
przybyli: Bolesława Wenzel z Klesz-
czewa, Czesław Ronowicz z Błotni,
Arkadiusz Karasek z Granicznej
Wsi, Andrzej Dończyk z Czerniewa
i Mariusz Kraiński z Sobowidza.

2) Dokonano zmian w budżecie
Gminy Trąbki Wielkie na 2007 r.

� Dochody budżetowe zostały
uszczuplone o ponad 24 tys. zł
ze względu na zmniejszenie sub-
wencji oświatowej oraz o prawie
29 tys. zł z tytułu udziałów gminy
w podatku dochodowym od osób
fizycznych.

� Radni zwiększyli wydatki budże-
towe o kwotę ponad 183 tys. zł
na następujące tematy:
– dowożenie uczniów – ponad

7 tys. zł;
– wymianę oświetlenia w kla-

sach w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich – ponad
10 tys. zł;

– wypłatę zasiłków celowych
z pomocy społecznej – 15 tys. zł;

– wykonanie przeglądów tech-
nicznych świetlic wiejskich, re-
miz OSP, placów zabaw i bu-
dynków ośrodków zdrowia –
ponad 27 tys. zł;

– przebudowę linii SN na terenie
działek budowlanych przy ul.
Leśnej i Sportowej w Trąbkach
Wielkich – 50 tys. zł;

– wykonanie odcinków kanaliza-
cji sanitarnej oraz wjazdów na
posesje w obrębie modernizo-
wanych ulic w Trąbkach Wiel-
kich – 70 tys. zł;

Źródłem pokrycia tych wydatków są
tzw. wolne środki z roku 2006.

3) Radni przeznaczyli do sprzedaży
12 działek pod produkcję, usłu-
gi, rzemiosło i handel w Trąbkach
Wielkich. Działki te położone są za
stacją benzynową po prawej stro-
nie drogi wojewódzkiej w kierunku
Gdańska. Wszystkie działki mają
powierzchnię ponad 0,3 ha.
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Nowo ochrzczona Kinga Magdalena Ratyńska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Jakub Bukowski z matką i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Michał Ziemian z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Agnieszka i Daniel Rogalscy
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4) Podjęto uchwałę w sprawie na-
bycia działki o powierzchni 0,07 ha,
położonej przy stadionie w Sobowi-
dzu, w celu urządzenia parkingu dla
uczestników imprez sportowych.

5) Wyrażono zgodę na zamianę
gruntów będących własnością mał-
żonków Ireny i Mieczysława Płaza
w związku z budową nowej ulicy
w tym rejonie wsi Trąbki Wielkie.

6) Wstępnie zaakceptowano udział
następujących sołectw w Gminnym
Programie Odnowy Wsi na 2007
rok: Gołębiewo Wielkie, Domacho-
wo, Klępiny, Kłodawa, Trąbki Małe,
Graniczna Wieś i Sobowidz. Osta-
teczna decyzja Rady Gminy o za-
kwalifikowaniu się sołectw do udzia-
łu w tym Programie zapadnie po
wizytacji każdej z tych wsi w maju
bieżącego roku.

7) Zmieniono regulamin wynagra-
dzania nauczycieli na rok 2007,
przyznając dodatek za wychowaw-
stwo w przedszkolu i w oddziałach
przedszkolnych tzw. zerówkach.

8) Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie tzw. opłaty adiacenckiej

9) Radni nadali Statut Urzędowi
Gminy Trąbki Wielkie.

10) Rada Gminy upoważniła Prze-
wodniczącego Rady do realizacji
obowiązków lustracyjnych w sto-
sunku do Skarbnika Gminy, wyni-
kających z tzw. ustawy lustracyjnej
z 2006 roku.

11) Powołano doraźną Komisję Sta-
tutową w składzie: Józef Sroka,
Barbara Harbul, Anna Stosio, Lon-
gina Górnowicz i Anna Koszałka.
Zadaniem komisji jest opracowanie
propozycji zmian w Statucie Gminy
Trąbki Wielkie oraz w statutach
sołectw.

***
W połowie kwietnia rozpoczęły się
roboty przy budowie ołtarza polo-
wego na placu drogi krzyżowej przy
kościele w Trąbkach Wielkich.

***
Zakończyły się prace modernizacyj-
ne w tzw. starej części Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich. Po
przebudowie pomieszczenia zostaną
udostępnione pacjentom od 7 maja.

***
W dotychczas rozegranych sześciu
kolejkach rundy wiosennej IV ligi
piłkarskiej, drużyna Orła Trąb-
ki Wielkie odniosła 3 zwycięstwa,
1 mecz zremisowała i 2-krotnie
przegrała. Po tych meczach nasz
zespół zajmuje 8 miejsce w tabe-
li z dorobkiem 38 punktów przy
stosunku bramek 36:32.

***
W rozgrywkach klasy A nasze dru-
żyny Błękitni Sobowidz i Sokół
Ełganowo w rundzie wiosennej
wygrały po 2 mecze i poniosły po
1 porażce. W tabeli grupy II po
3 kolejkach drużyna z Sobowidza
zajmuje 4 miejsce z dorobkiem 26
punktów, a zespół z Ełganowa jest
na 11 miejscu z dorobkiem 16 punk-
tów.

Opracował S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2007
1. Za śp. Zofię Dyksa (21. rocznica

śmierci)
Za śp. Helenę Bukowską
(12. rocznica śmierci), Jana
Bukowskiego (seniora), Jana
Bukowskiego (juniora)

2. Za śp. Zygmunta Preussa
Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
(10. rocznica śmierci) i zmarłych
z tej rodziny
Za śp. Zygmunta Dubielę
oraz Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów, oraz Romana
Jaszczyka (Czerniewo)

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

W intencji parafian, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Józefę Madej (27. rocznica
śmierci) i zmarłych z rodzin
Madejów i Papisów, godz. 1100

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Cecylii,
p. Halbowej, godz. 1800

4. Za śp. Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów, Romana
Jaszczyka oraz Zygmunta
Dubielę
Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian z róży św. Franciszka,
p. Kielas (Czerniewo)

5. Za śp. Józefa Paklerskiego
(1. rocznica śmierci)

6. Za śp. Józefa i Teodozję Belau
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Za śp. Gertrudę i Antoniego
Bremborów, godz. 900

(Czerniewo)
O zdrowie dla Stanisława
Gostomskiego, godz. 1800

7. Za śp. Stanisława Karcza
i Stanisława Grallę

8. Za śp. Stanisławę i Józefa
Szostków
Za śp. Monikę (30. dzień od
śmierci) i Kazimierza Bugów

9. Za śp. Jana Kosztyłę (1. rocznica
śmierci)
Za śp. Sławomira Kowitza
(Czerniewo)

10. O zbawienie duszy dla Czesława
11. Za śp. Alfonsa Tiborskiego

i zmarłych z tej rodziny
Za śp. Kunegundę Pawłowską
– patronkę szkoły, za zmarłych
nauczycieli oraz za wszystkich
pedagogów pracujących
w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich, godz. 900

12. Za śp. Beniamina (2. rocznica
śmierci) i Urszulę Salewskich
Dziękczynna w 75. rocznicę
urodzin Krystyny Gdaniec

13. Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Marianny i Zygmunta Kisickich,
godz. 730

Za śp. Tadeusza Bartosa
(17. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w 18. rocznicę
urodzin Weroniki Marciniak,
godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołębiewskich oraz Jana
Kowalskiego, godz. 1800

14. Za śp. Elżbietę Laga i zmarłych
z tej rodziny
O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla solenizantki Zofii
Trofimowicz

15. Za śp. Zofię, Barbarę, Teresę,
Leszka i Stefana Kusajów
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O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Gdaniec
w 75. rocznicę urodzin, z int.
róży św. Katarzyny (p. Keler)

16. Za śp. Józefa i Stanisławę
Szostków
Za śp. Waldemara Paulsa, Marię
Wiebe, Jerzego Grulkowskiego
i zmarłych z tych rodzin

17. Za śp. Leona Paczkowskiego
i Stefana Recę

18. Za śp. Danutę Dejnak
19. Za zmarłych z rodziny

Gadomskich
20. Za śp. Helenę (3. rocznica

śmierci), Władysława i Henryka
Dąbrowskich oraz Stefanię
Wróblewską, godz. 730

Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków oraz Bernarda
i Martę Lefańczyk, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Irenę Zalewską, Emmę
Kinder i Halinę Rogall,
godz. 1100

21. Za śp. Bogusława Bukowskiego
(w dniu urodzin)

22. Za zmarłych z rodzin
Kiedrowskich i Kelpinów
Za śp. Zenona Szwocha
(12. rocznica śmierci)

23. W pewnej intencji (int.
p. Stanolewicz)
Dziękczynna w 70. rocznicę
urodzin Heleny Szynka

24. Za śp. Bożenę Turzyńską
(2. rocznica śmierci)
Za śp. Romana Niedźwiedzia
(10. rocznica śmierci), rodziców
oraz zmarłych z rodziny
Musiałów

25. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

26. Za śp. Gertrudę Dończyk
Za śp. Pelagię Bławat
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27. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 730

Za śp. Helenę Śródkowską oraz
Urszulę i Beniamina Salewskich,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna w 30. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Urszuli i Eugeniusza Pirchów,
godz. 1100

Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Żanety
i Piotra Wilke, godz. 1800

28. Za śp. Irenę (4. rocznica śmierci)
i Kazimierza Surmów

29. Za śp. Bernarda i Jadwigę
Stolców oraz Gertrudę Ziarnik
Za śp. Stefana (1. rocznica
śmierci) i Helenę Kaczmarków

30. Za śp. Norę Nowak
W pewnej intencji (int.
p. Sienkiewicz)

31. Za śp. Szczepana (16. rocznica
śmierci) i Marię Goczkowskich

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

10 maja: Kamil Krzysztof Kempik i Szymon Wiesław Borkowski,
13 maja Krystian Szczepański
14 maja Zuzanna Pawłowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
31 maja: 10. rocznica sakr. małżeństwa Żanety i Piotra Wilke

2 maja: 15. rocznica sakr. małżeństwa Kazimiery i Piotra Graczyków
14 maja: 40. rocznica sakr. małżeństwa Marianny i Zygmunta Kisickich

ODESZLI DO PANA

6 marca: zmarł w wieku 65 lat śp. Henryk Ormańczyk z Ełganowa
6 kwietnia: zmarła w wieku 64 lat śp. Monika Buga z Gołębiewa
20 kwietnia: zmarł w wieku 65 lat śp. Józef Mazur z Trąbek Wielkich

8 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Horobińskiego
12 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Beniamina Salewskiego
29 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Stefana Kaczmarka
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.bop.eps.gda.pl/Kana

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


