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Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze
wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.
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POKŁOSIE KOLĘDOWE

Wizyta duszpasterska w rodzi-
nach jest dla księdza duszpasterza
okazją do spotkania się z parafia-
nami w ich domach i bezpośredniej
rozmowy rodzinnej.

Dobrze jest pamiętać, że kapłan
idzie do rodziny w imieniu Chrystu-
sa i w imieniu Kościoła. Jest to też
forma ewangelizacji. Chrystus dał
Apostołom i uczestniczącym w ich
posługiwaniu następcom polecenie,
by szli i nauczali: „Idąc nauczajcie
wszystkie narody i głoście ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu. . . Oto Ja
jestem z wami” (por. Mt 28,19–20).

Św. Paweł w liście do Tymote-
usza daje takie wskazanie: „Głoś
naukę, nastawaj w porę i nie w po-
rę, w razie potrzeby wykaż błąd,
poucz, podnieś na duchu. . . Przyj-
dzie bowiem chwila, kiedy zdrowej
nauki nie będą znosili, ale według
własnych pożądań – ponieważ ich
uszy świerzbią – będą sobie mno-
żyli nauczycieli. Będą się odwracali
od słuchania prawdy, a obrócą się
ku zmyślonym opowiadaniom. . . Ty
zaś spełnij swoje posługiwanie” (por.
2 Tm 4,2–5). Sytuacje, o których pi-
sze św. Paweł do Tymoteusza są
zawsze aktualne. I my spotykamy
się z ludźmi, którzy formują swoją
wiarę nie na Piśmie Świętym i nauce
Kościoła, ale na mediach. A te wma-
wiają, że życie we dwoje bez ślubu
to nie grzech, że antykoncepcja to
nie grzech, że aborcja to nie grzech,
że posty dziś nie obowiązują. Wię-
cej troski okazuje się poranionemu,

choremu, zabłąkanemu zwierzęciu
niż choremu, staremu, opuszczone-
mu człowiekowi.

Z wielu parafianami jedynym
kontaktem w ciągu roku jest wła-
śnie kolęda w rodzinie. My, kapłani
podchodzimy do niej w poczuciu
misji ewangelizacyjnej zleconej nam
przez Chrystusa. W naszej para-
fii mamy ten komfort, że program
kolędy jest rozprowadzany na cały
teren parafii i podany w „Kanie”
do wiadomości z wyprzedzeniem.
A nadto przekazywany jest w ogło-
szeniach duszpasterskich podczas
niedzielnych Mszy św.

Dziękuję parafianom za to, że
prawie wszyscy przyjmujecie księży
na kolędzie, bo jest to też forma
przyznania się do Kościoła wobec
sąsiadów. „Kto mnie wyzna przed
ludźmi, wyznam go i Ja przed Oj-
cem, który jest w Niebie” uczy
Pan Jezus. Jesteście też do niej
przygotowani. Wyraża się to w wy-
sprzątaniu mieszkania, odświętnym
ubiorze domowników. Już nie spoty-
ka się sytuacji, gdzie ten sam krzyż,
czy kropidło krąży przed księdzem
od mieszkania do mieszkania. A tak
bywało! Wyrażam uznanie tym do-
mownikom, którzy zamieniają się
w pracy lub wcześniej ją kończą,
albo biorą dzień wolny, by być na
kolędzie. Nieraz byłem wzruszony
taką postawą. A oni uważali to za
rzecz zwyczajną. Przecież księdza
gościmy tylko raz w roku. Nato-
miast były wypadki (ale to w ro-
dzinach patologicznych), że ojciec,
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syn czy córka gdzieś wyszli z domu
i „nie zdążyli na kolędę” lub „wy-
jechali do kolegi (koleżanki)”. Na
szczęście takich sytuacji jest niewie-
le i powtarzają się corocznie w tych
samych domach. Jest to swoistego
rodzaju chamstwo. Proszę sobie wy-
obrazić, że ks. Biskup przybywa na
kolędę do księży poszczególnych de-
kanatów, a my nie jesteśmy obecni
bo. . . I bywa, że potem tacy para-
fianie przyjdą do biura parafialnego
po zaświadczenie, że jest wierzącym
i praktykującym katolikiem, bo ma
być chrzestnym, a jego nie ma ani
na kolędzie ani na Mszy św. nie-
dzielnej. Gdy kapłan odmawia wy-
dania takiego pisma (bo wymagają
by kłamał), są śmiertelnie obrażeni
i oczywiście zamkną też drzwi na
kolędzie przed księdzem.

Podczas modlitwy kolędowej po-
lecamy się opiece Bożej w Nowym
Roku, ale też staram się w niej
zawrzeć uwagi duszpasterskie (po-
chwałę, upomnienie, prośbę). Nie
są to słowa, które byłyby wypowie-
dziane złośliwie, ale pełne troski
o życie religijne rodziny. W parafii
bardzo osłabiają się praktyki religij-
ne. Potwierdza to zanikanie wiary
w naszych sercach. Pomyślcie! Ile
jest rodzin w parafii, których wszy-
scy członkowie są systematycznie
w każdą niedzielę i święto na Mszy
św. Są parafianki, które w niedzielę
(choć już są w podeszłym wieku)
pieszo, kilka kilometrów, idą na
Mszę św. i są „wierzący” parafia-
nie, którzy mieszkają przy kościele
i lekceważą uczestnictwo we Mszy
św. Ciekawa obserwacja: wielu pa-
rafian, którzy lekceważyli udział we

Mszy św. zeszło z tego świata bez sa-
kramentów świętych. To jest jakieś
Boże ostrzeżenie.

Zauważam, że wielu parafian nie
uważa dobrowolnego opuszczania
Mszy św. za grzech, a przecież to
jest forma świętowania nakazana
w trzecim przykazaniu Dekalogu.

Doświadczenie tegorocznej kolę-
dy to wielkie wołanie o świętowanie,
o udział w Eucharystii niedzielnej
naszych rodzin. Podczas kolędy sta-
ramy się porozmawiać z rodziną,
oczywiście nie o polityce, ale o tym
jak żyje rodzina. Czujemy się źle,
jeśli domownicy milczą, albo ukry-
wają powszechnie znaną prawdę
o domownikach. Czasem możemy
coś doradzić, albo choćby objąć mo-
dlitwą kapłańską trudne sprawy,
które dręczą rodzinę.

Parafianie już się przyzwyczaili
do próśb księdza o krzesło lub ta-
boret. Dobrze będzie na przyszłość,
jeśli w domu znajdzie się estetyczne
krzesło, by się nie krępować, że
księdzu daje się do siedzenia stary
rozchwiany taboret z kuchni.

Bardzo niepokoi fakt, że nie-
którzy rodzice „katolicy” aprobują,
a nawet bronią swoich dorosłych
dzieci, którzy podejmują życie mał-
żeńskie bez ślubu! Mamusia mi
tłumaczy: „Ja im nie będę prze-
szkadzać. Niech się docierają, Jeśli
zechcą, to sami podejmą decyzję”.
Czy nie jest to aprobata zła przez
rodziców? „Ja córki nie będę budzić
na Mszę św. Ona niech się wyśpi po
dyskotece, bo w poniedziałek musi
iść do szkoły”. Na Mszę św. niedziel-
ną, okazuje się, że nie musi. Ktoś
mi zarzucił, że nie chciałem udzielić
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dziecku chrztu! Dodał, że mogłem
powiedzieć, to by mi więcej za
chrzest zapłacił! Przypomnę, co już
w innym numerze „Kany” pisałem,
że chrztu udzielamy w pierwsze nie-
dziele miesiąca. Jest to uroczystość
również dotycząca wspólnoty para-
fialnej. W wyjątkowych wypadkach
może być udzielany poza niedzielą.
Poza tym, jak długo tu pasterzuję,
nikomu nie określiłem, ile płaci się
za chrzest, ślub czy pogrzeb, ani
też wcześniej nigdy nie przyjmuję
ofiary. Bolą mnie takie wypowiedzi.

Ofiary kolędowe zawsze prze-
znaczam na potrzeby parafii. Jest
tak wiele wydatków, których nie
ogłaszam, a które trzeba pokryć.
Obecnie choćby związanych z po-
psuciem się napędu dzwonów czy
pieców grzewczych. Dochodzą cią-
gle remonty czy konserwacje bu-
dynków i urządzeń sanitarnych.
Plebania nasza po spaleniu była
odbudowana w 1850 roku. Wymaga
ciągle napraw. Czasem łatwiej no-
wy budynek wybudować niż stary
nieustannie remontować.

Dziękujemy Wam, drodzy para-
fianie za zrozumienie potrzeb para-
fialnej wspólnoty i za Waszą ofiar-
ność. W tym roku wasze „datki”
przeznaczam na remont plebanii.

Co oznacza napis na drzwiach
mieszkania K + M + B = 2008 r.?
Są to imiona trzech Mędrców przy-
byłych do Pana Jezusa z pokłonem.
Chcemy w przyszłości zamienić ten
napis na bardziej wymowny re-
ligijnie, a używany już w wielu
parafiach. Są to pierwsze litery od
łacińskich wyrazów: Christus Man-
sionem Benedicat C + M + B

= 2008 r. Oznaczają one po pol-
sku: „niech Chrystus Błogosławi to
Mieszkanie”.

Trzeba dodać, że staraliśmy się
zbytnio nie spieszyć z kolędowa-
niem. Odcinki kolędy, które były
wyznaczane na dany dzień przed
laty dla jednego księdza, teraz były
odwiedzone przez dwóch księży.

Proszę przyjąć podziękowanie
za:
– Wasze ofiary kolędowe,
– posługę nadzwyczajnych szafarzy

Komunii św.,
– gościnność na zakończenie dnia

kolędowego i podejmowanie nas
posiłkiem,

– za posługę pojazdami,
– za Waszą obecność, życzliwość

i przygotowanie.
Chciałbym, aby duchowym owo-

cem tegorocznej kolędy była ra-
dykalna poprawa w uczestniczeniu
w niedzielnej Mszy św. By małżeń-
stwa nie mające przeszkód zawarły
sakramentalny związek. By w ro-
dzinach była codzienna modlitwa
i częsta lektura Pisma św.

Szczególnym moim pragnieniem
jest, aby ożywiła się sobotnia ado-
racja Najświętszego Sakramentu.
Jeśli nie mamy Jezusowi nic do
powiedzenia, to nasza religijność
jest bardzo powierzchowna.

Drugim pragnieniem jest oży-
wienie nabożeństwa do Matki Bożej.
Sobota jest „Dniem Matki Bożej”.
Ona nas wybrała w tym Sanktu-
arium. Wszyscy jesteśmy stróżami
sanktuarium, odpowiedzialnymi za
jego rozwój i kult. Proszę, by choć
jeden z domowników był w sobotę
na Nowennie i Mszy św. ku czci
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Matki Bożej, a szczególnie w pierw-
sze soboty miesiąca, o co prosiła
Maryja w Fatimie. Pierwszym so-
botom miesiąca był wierny aż do
śmierci Sługa Boży Jan Paweł II.
Z tym kultem wiąże się Wielki
Tydzień Odpustowy we wrześniu.

Niestety przez wielu parafian nie
doceniany. Musimy tę lukę wypełnić
spowiedzią św. dla uczczenia Matki
Bożej i udziałem w tygodniowych
nabożeństwach odpustowych.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2008

3 lutego: 4. Niedziela Zwykła

So 2,3; 3,12–13

1 Kor 1,26–31

Mt 5,1–12a

Błogosławieni jesteście, gdy [lu-
dzie] wam urągają i prześladują
was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was (Mt
5,1–12a).

Święty Szczepan, umierając, widział
niebo otwarte, Pana Jezusa i anio-
łów.

Na początku drogi dojrzałego ży-
cia, kiedy człowiek maszeruje do
ślubu po czerwonym dywanie albo
wstępuje do klasztoru, widzi nad
sobą niebo otwarte i aniołów. Jak
jest potem? Mówił mi znajomy, że
kiedy szedł do ślubu, widział niebo
otwarte i nawet teściowa wydawała
się aniołem w niebieskich drzwiach,
ale po latach niebo się zamknę-
ło, a w teściowej zobaczył diabła
w okularach i z ogonem. Wszystko
się pozmieniało.

Na tym polega wielkość, by przy
końcu swojego życia – po latach

życia małżeńskiego, po latach po-
bytu w klasztorze, po latach pracy
nad sobą, kiedy wydaje się, że stra-
szą diabły – zobaczyć otwarte niebo
i aniołów. Kto dotrwa do końca,
będzie zbawiony. Czasem chcemy
dotrwać, ale bez cierpliwości. Mę-
czennik to naprawdę szczęśliwiec,
bo jest to ten, kto przy końcu życia
zobaczył otwarte niebo i aniołów.
A przy końcu najtrudniej, bo zna-
my już liczne trudy i rozczarowania
naszego życia.

10 lutego: 1. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 2,7–9; 3,1–7

Rz 5,12–19

Mt 4,1–11

Aniołom swoim rozkaże o tobie,
a na rękach nosić cię będą byś
przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień (Mt 4,6).

Czy jesteśmy wdzięczni tym wszyst-
kim dłoniom, które nas chronią,
które nam pomagają, które nas kie-
dykolwiek karmiły? Ile ogarniało
nas, zasłaniało, chroniło dobrych,
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szlachetnych rąk... Czy jesteśmy
wdzięczni za dar rąk? Czy potrafimy
sami otulić kogoś swoimi rękami?

Fragment Ewangelii, który odsłania
największe słabizny naszej ludzkiej
natury, kolejne pięty achillesowe:
nasycić samego siebie; zaspokoić
cielesne potrzeby, bez których nie
można żyć: zwracać uwagę na sie-
bie, gramolić się na podwyższenie,
jak na narożnik świątyni, by nas
oglądali, podziwiali, patrzyli, jacy
to jesteśmy; rządzić, aby posiadać.
Jak groźny jest pierwszy atak dia-
bła: nasycić siebie, bo przecież tego
potrzebuje nasze ciało.

Jezus, chociaż słania się z głodu,
nie przemienia kamienia w chleb,
bo uważa, że potrzeby cielesne czło-
wieka nie mogą uczynić go nie-
wolnikiem własnego ciała. Mówi to
przeciw ludzkiej logice, nawet prze-
ciw biologii. Nie je, a jednak żyje
i nie umiera. Głosi, że Duch mo-
że wzmacniać nie tylko ducha, ale
i ciało człowieka.

Najtrudniejsze umartwienia, któ-
re poskramiają wrodzoną potrzebę
ciała ludzkiego, są możliwe, ponie-
waż jest modlitwa, Komunia Święta,
aniołowie, którzy przychodzą i po-
magają człowiekowi.

17 lutego: 2. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 12,1–4a

2 Tm 11,8b–10

Mt 17,1–9

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i brata jego Jana

i zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno (Mt 17,1).
Nie wędrujemy razem z Panem Je-
zusem na bardzo wysoką górę, nie
chodzimy z Nim po ziemi, nie pa-
trzymy w Jego oczy, nie dotykamy
Jego dłoni, nie wsiadamy z Nim
do jednej łodzi. Jezus znikł nam
z oczu po wniebowstąpieniu, ukry-
wając swoją chwałę jak po przemie-
nieniu. Stale jednak przebywamy
z Jego Kościołem – widzialnym zna-
kiem Jego niewidzialnej obecności
na ziemi. Kiedy patrzymy na Ko-
ściół, to jest z nami raz tak, raz
inaczej, trochę w kratkę. Niektórzy
widzą w nim tylko księży i mają
do nich ciągłe pretensje, że jeden to
elegant, a drugi nieociosany kloc.
Jeden mówi za długo, drugi jeszcze
nie zaczął, a już skończył. Jeden
wszystkich odstrasza, drugi przy-
ciąga za wielu. Ktoś zgorszył się,
widząc, jak w kościele ksiądz po-
tknął się i rozsypał Komunię Świętą,
ktoś inny nawrócił się, widząc, jak
ksiądz klęcząc zbierał komunikan-
ty i płakał. Czasem Kościół wydaje
się słabiutki, mizerny i prozaiczny
jak płaszcz przed przemienieniem
Pańskim. Czasem wydaje się silny
i jasny jak słońce. Wszystko wokół
zbrzydło, a on jeden został czysty
jak śnieg, przeszedł przez czyściec
i piekło i ocalił swoją niewinność
i świętość. Polski Kościół przeżył
w swojej historii dodatkowe cuda
przemienienia, gdy zaczęto mówić
nie „msza”, ale „Msza Święta”, nie
„papież”, ale „Ojciec Święty”, nie
„dziadek Mróz”, ale „Święty Mi-
kołaj”. Kościół jest tajemnicą prze-
kraczającą to, co widzimy na co
dzień.
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24 lutego: 3. Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 17,3–7

Rz 5,1–2.5–8

J 4,5–42

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął
na wieki (J 4,13–14).

Samarytanka zrozumiała, że Jezus
może jej dać do dzbanka wodę żywą,
którą zaniesie do domu i wystarczy,
że będzie piła z niego łyżeczką
deserową choćby po łyku, nie będzie

musiała biegać po pustyni, brnąć
przez piach i dźwigać. Jakaż to
wygoda dobrze urządzić sobie życie,
mając cud w dzbanku!

Co to jednak znaczy mieć Boga
w swoim życiu? Na pewno każdy,
kto choć przez chwilę spotkał Boga
w swoim życiu, wie, że nie jest
już wtedy ważne dźwiganie wiader
ani chodzenie po pustyni. Można
być ubogim, spragnionym, cichym,
prześladowanym, zahukanym, ale
czuć się szczęśliwym, bo ma się
Boga w sercu.

Ks. Jan Twardowski

WYDARZENIA MINIONEGO ROKU W KOŚCIELE

Polska

7 stycznia arcybiskup Stanisław
Wielgus podczas Mszy św. spra-
wowanej w katedrze warszawskiej
mającej inaugurować i uświetnić je-
go ingres na stolicę metropolitalną
warszawską, zrezygnował z urzędu
arcybiskupa Warszawy, po oskar-
żeniach o współpracę ze Służbą
Bezpieczeństwa.

12 stycznia Rada Stała Episkopatu
oraz ordynariusze diecezji wyrazi-
li zgodę na badanie przez nawo
powstałe diecezjalne komisje histo-
ryczne dokumentów IPN co w nich
jest zapisane na ich temat.

17 stycznia pod hasłem: „Tylko
Bóg może nas wybawić” obchodzono
w Gdańsku ogólnopolski X Dzień
Judaizmu.

26 stycznia w Warszawie obchodzo-
no VII Ogólnopolski Dzień Islamu,
pod hasłem: „Abraham, ojcem wia-
ry”. Podkreślono, że nie będzie kon-
fliktu między chrześcijanami i mu-
zułmanami o ile każdy będzie prze-
strzegał prawdziwych zasad swojej
wiary.

21 lutego w Środę Popielcową ob-
chodzono „dzień pokuty i modlitwy”
całego duchowieństwa polskiego.

3 marca biskup Kazimierz Nycz do-
tychczasowy ordynariusz koszaliń-
sko-kołobrzeski mianowany został
przez papieża Benedykta XVI ar-
cybiskupem metropolitą warszaw-
skim. Rządy w metropolii warszaw-
skiej objął 1 kwietnia.

27 kwietnia w 60 rocznicę akcji
„Wisła” prezydenci Polski i Ukrainy
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modlili się w intencji obydwu na-
rodów podczas ekumenicznego na-
bożeństwa w kaplicy pałacu prezy-
denckiego.

29 kwietnia w Przemyślu z udzia-
łem greko-katolików z Polski i Ukra-
iny odbyły się główne obchody ak-
cji „Wisła”, którym przewodniczył
kardynał greckokatolicki Lubomir
Huzar.

11–13 maja w Warszawie odbył się
Światowy Kongres Rodzin pod ha-
słem: „Rodzina wiosną dla Europy
i świata”.

18 maja około 5 tysięcy uczniów
z 130 szkół noszących imię Jana
Pawła II uczestniczyło w obchodach
87 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
Głównym punktem obchodów była
Msza św. odprawiona na wadowic-
kim rynku. W Polsce jest około 600
szkół noszących imię Jana Pawła II.
Są one zobowiązane do prowadzenia
działalności charytatywnej.

25 maja w wieku 61 lat zmarł
ks. Mirosław Drozdek, budowni-
czy i kustosz Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
w Zakopanem, a zarazem pierwszy
kapelan „Solidarności” na Podhalu.

27 maja ponad 100 tysięcy mężczyzn
wzięło udział w pielgrzymce do Pie-
kar Śląskich do Sanktuarium Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecz-
nej.

W dniach od 2–3 czerwca na polach
lednickich koło Gniezna uczestni-
czyło ponad 100 tys. młodzieży
w XI Ogólnopolskim Spotkaniu Mło-
dych pod hasłem: „Poślij mnie”.

17 czerwca zakończył się VII Zjazd
Gnieźnieński pod hasłem: „Czło-
wiek drogą Europy. Jak czynić nasz
świat bardziej ludzkim”. Gośćmi
Zjazdu byli między innymi kard.
Tarcisio Bertone, sekretarz Sta-
nu Stolicy Apostolskiej i prezydent
Lech Kaczyński oraz przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego Poet-
tering.

13 lipca Minister Edukacji Narodo-
wej Roman Giertych podpisał roz-
porządzenie wprowadzające stopień
z religii i innych przedmiotów do-
datkowych do średniej ocen szkol-
nych. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 1 września.

16 września z udziałem około
100 tys. wiernych odbyła się w Li-
cheniu beatyfikacja ojca Stanisła-
wa Papczyńskiego, założyciela księ-
ży Marianów Stróżów Sanktuarium
w Licheniu. Beatyfikacji w imieniu
papieża dokonał kard. Tarcisio Ber-
tone, Sekretarz Stolicy Apostolskiej.

23 września biskupi zachęcili wier-
nych do przekazywania po śmierci
swoich narządów do przeszczepów.

30 września odbyła się w Nysie be-
atyfikacja Matki Marii Luizy Mer-
kert, współzałożycielki sióstr elżbie-
tanek.

8 października zmarł ks. Zdzisław
Peszkowski, kapelan Rodzin Katyń-
skich.

16 października zmarł w Rzy-
mie najstarszy 93-letni polski bi-
skup Ignacy Jeż, który brał udział
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w 750-letniej rocznicy śmierci
św. Jacka Odrowąża. Następnego
dnia papież ogłaszając listę no-
wych kardynałów ujawnił, że jed-
nym z nich miał być także biskup
Ignacy Jeż, były więzień obozów
koncentracyjnych.

18 grudnia Rada Stała Episkopatu
Polski wystosowała list do parla-
mentarzystów, w którym przypo-
mniała nauczanie Kościoła o niego-
dziwości i niedopuszczalności me-
tody zapłodnienia in vitro. Przypo-
minając przy tym, że dziecko nie
jest rzeczą a przyszli rodzice nie
mogą powiedzieć, że mają do niego
prawo, zwłaszcza, że to prawo jest
okupione śmiercią jego braci i sióstr.

Świat

2 stycznia w wieku 94 lat zmarł słyn-
ny abbé Pierre, założyciel wspólnot
Emaus pomagających bezdomnym.

11 lutego w Korei Południowej
w Seulu odbył się Światowy Dzień
Chorego.

W dniach 9–13 maja odbyła się piel-
grzymka papieża Benedykta XVI
do Brazylii, podczas której papież
kanonizował Antoniego Galvao.

3 czerwca w Iraku zamordowano
4 misjonarzy po Mszy św. odpra-
wionej w parafii Ducha Świętego
w Mosulu.

2 sierpnia w Paryżu zmarł kardynał
Jean-Marie Lustiger. W pogrzebie
w katedrze Notre Dame uczestni-
czył również były polski prezydent
Lech Wałęsa.

7–8 września papież Benedykt XVI
odbył pielgrzymkę do Austrii z oka-
zji obchodów 850-lecia sanktuarium
w Mariazell.

28 września w Lusace w Zambii
zmarł emerytowany 96-letni polski
kardynał Adam Kozłowski, który od
ponad 60 lat był misjonarzem w tym
kraju.

13 października w Fatimie zakoń-
czyły się obchody 90 rocznicy ob-
jawień Matki Bożej. Przewodniczył
im Sekretarz Stanu Stolicy Apostol-
skiej kard. Tarcisio Bertone.

27 października w Rzymie odbyła
się beatyfikacja polskiej zakonnicy
Matki Celiny Borzęckiej. Beatyfi-
kacji w imieniu papieża dokonał
kardynał José Martins, prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych.

29 października w Watykanie od-
była się największa w historii be-
atyfikacja 498 męczenników hisz-
pańskich, którzy ponieśli śmierć
za wiarę podczas wojny domowej
w Hiszpanii w latach 1936–1939.

W grudniu w święto Matki Bożej
Niepokalanej w Lourdes rozpoczęły
się obchody inaugurujące 150-lecie
objawień Matki Bożej.

W dniach od 28 grudnia do 1 stycz-
nia w Genewie odbyły się 30. Mię-
dzynarodowe Dni Spotkań Młodych
organizowane przez Braci z Taize.
Wzięło w nich udział około 40 tys.
młodzieży. Z Polski uczestniczyło
około 9 tys. młodzieży.

Ks. Edward Szymański

9



JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy – cz. 3

Tydzień trzeci
Uzdrowienie wewnętrzne

Trzeci tydzień w codziennej mo-
dlitwie uczy:

1) jak modlić się o uzdrowienie
wewnętrzne?

2) oraz proponuje modlitwę
o uzdrowienie wewnętrzne, którą
Bóg chce cię obdarzyć!

Możesz usłyszeć zaproszenie Je-
zusa do życia z Nim oraz udzielić
wielkodusznej odpowiedzi na Jego
wezwanie.

Czym jest uzdrowienie
wewnętrzne?

Obejmuje ono uzdrowienie du-
chowe, uzdrowienie emocjonalne
i uzdrowienie pamięci.

1. Uzdrowienie duchowe
oznacza wybaczenie grzechów oraz
moc i zintegrowanie wnętrza po-
chodzące z przyjęcia Bożego wyba-
czenia.

2. Uzdrowienie emocjonalne
oznacza uleczenie uczuć raniących,
które w pewnych wypadkach mogą
stać się korzeniami grzesznych ten-
dencji. Jedną z dróg uzdrowienia
uczuć jest modlitwa o uzdrowienie
pamięci.

3. Uzdrowienie pamięci ozna-
cza uzdrowienie mocą Jezusa bole-
snych, raniących i upokarzających

wspomnień z dawnego życia. Jezus
nie przynosi zapomnienia daw-
nych ran lecz sprawia, że po-
wrót pamięcią do tego, co było,
nie powoduje bólu. W ten sposób
zmienia On znaczenie i skutek bole-
snych wspomnień. Nie zapominam
o trudnych wydarzeniach, ale mogę
uwielbiać Jezusa we wszystkim, co
się wydarzyło, nawet w najgorszych
rzeczach, gdyż On mnie uzdrowił.
Wiem, że Jezus pisał prosto
na krzywych liniach mojego ży-
cia i zezwolił na te zranienia
po to, aby one stały się dla
mnie okazją do wzrostu i aby
On mógł mnie z nich uzdro-
wić. Niektóre bolesne wspomnie-
nia tkwią w świadomości, ale wiele
leży„pogrzebanych” w mojej pod-
świadomości. Nie pamiętam tego,
co się wydarzyło. Może te urazy po-
wstały we mnie, gdy byłem małym
dzieckiem, albo w czasie porodu,
czy jeszcze wcześniej. Jezus widzi
moje pogrzebane wspomnienia
i może je uleczyć.

Niektóre raniące wspomnienia
pozostają w świadomości, na przy-
kład wspomnienie zachłannej matki
lub zbyt surowego ojca, czy alkoho-
lika w rodzinie, cierpienia okresu
szkolnego lub konsekwencje wła-
snych grzechów. Pan Jezus chce
uleczyć te wspomnienia. Mogę od-
dać Mu je w prostocie. Mogę pozwo-
lić Jezusowi wejść w nie, odebrać mi
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gniew i depresję, bunt, upokorzenie,
zniechęcenie i strach, napełnić te
wspomnienia Jego miłością i uzdra-
wiającą obecnością.

Modlitwa o uzdrowienie pamięci

To modlitwa do odczytania po-
woli i modlitewnie teraz. Zatrzymaj
się, gdy sądzisz, że Jezus cię uzdra-
wia. Czekaj. Później módl się dalej.
Uzupełniaj tę modlitwę własnymi
słowami, prosząc Pana Jezusa, aby
uleczył szczegółowe wspomnienia.

Od poczęcia do narodzin
Przyjdź, Panie Jezu! Weź mnie

za rękę i przejdź wraz ze mną
przez moje życie od chwili poczę-
cia. Ty byłeś tam, Panie, w tamtym
momencie. Ulecz mnie teraz z te-
go, co mogło być nieprawidłowością
genetyczną, uzdrów to, co mogło
zaszkodzić mojej psychice w czasie
życia płodowego. Byłeś przy tym,
gdy się kształtowałem w łonie mat-
ki. Widzisz rzeczy, które tkwią we
mnie, w mej podświadomości, do-
strzegasz cierpienie, które pozostało
poza obrębem pamięci. Wiesz, ile
cierpiałem z braku miejsca, trudno-
ści z odżywianiem i przyswajaniem
pokarmu, widzisz palenie i picie,
których moja matka nie odłożyła,
jej słabe zdrowie i urazy psychiczne,
jej napięcia i obawy. Dostrzegasz
poczęcie w niedogodnym momen-
cie, może pozamałżeńskie. Widzisz,
w czym potrzebuję uzdrowienia. Wy-
lej swoją miłość i współczucie jak
wodę, która daje życie i sprawia,
że wszystko rozkwita. Niech przeze
mnie przepłynie i przeniknie mnie
jak gąbkę. Nie wiem, co we mnie

uzdrowisz, chcę przyjąć każdą kro-
plę Twojej uzdrawiającej miłości.

Dzieciństwo
Nie pamiętam nic z mego poro-

du, ale wiem, Panie, że cierpiałem
i że był to trudny moment dla mnie.
Ostre światło, hałas, obcość, zimny
wrogi świat. Uzdrów to „pogrzeba-
ne” wspomnienie. Daj mi usłyszeć
Twój napawający odwagą głos wzy-
wający mnie do życia, wzywający
mnie po imieniu. Weź to małe dziec-
ko, którym byłem w Twych rękach,
podnieś mnie do Twego policzka
i przyciśnij do siebie tak mocno,
abym usłyszał bicie Twego serca.
Pociesz i uspokój mnie, daj mi mi-
łość, abym był pełen Twojej miłości.

Jeżeli moja matka nie mogła
mnie karmić i musiała posłużyć się
sztucznym pożywieniem, połóż mnie
na piersi Maryi, abym mógł mo-
ją małą rączką dotknąć Jej, czuć
ciepło i bezpieczeństwo, których po-
trzebuję i by moje oczy spotkały się
z uśmiechem na Jej twarzy.

Widzę Cię Jezu w domu, w któ-
rym spałem, jadłem i bawiłem się.
Wszystko skąpane jest Twoją obec-
nością. Patrzysz na dziecko, jakim
byłem. Chwile samotności, smutku,
niezrozumienia i strachu... uzdrów
mnie, Panie, ze wszystkich zranień
zadanych mi w pierwszych latach
życia.

Pamiętam mojego ojca, takim
jakim go wówczas widziałem, na-
wet jeśli go już nie ma. Dziękuję
Ci i wielbię Cię za jego dobroć, za
wszystko co czynił i przeszedł dla
mnie. Nie był doskonały. W Twojej
obecności chcę mu teraz przebaczyć
chwile, w których mnie upokorzył
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i sprawił, że czułem się niechcianym
i nieporadnym, chwile, w których
sprawił mi ból przez swoją nieobec-
ność, niezrozumienie mnie, suro-
wość, złe traktowanie mojej matki,
braci, sióstr.

W wyobraźni zwracam się do
niego, obejmuję go z miłością i mó-
wię: Przebaczam ci!... Zjednocz nas,
Panie, w Twoim Duchu miłości
i przebaczenia. Uzdrów nasze sto-
sunki.

Widzę siebie, Jezu, z moją matką
i Ty jesteś razem z nami. Uzdrów
wszystko, co było trudne i złe w na-
szych stosunkach. Ona też miała
swoje słabości i wady, niektóre z nich
były przyczyną wielu moich cierpień:
brak zainteresowania mną, niecier-
pliwość, obawy, kompleksy i sprawy
o których nie mówiła, zazdrość, na-
dzieje i oczekiwania, których nie
mogłem spełnić... Wraz z Tobą Je-
zu, obejmuję ją. Dziękuję Ci za jej
obecność w moim życiu. Dziękuję,
że ją dla mnie wybrałeś. Dziękuję
i wybaczam również jej, a jeśli jest
już z Tobą w raju, proszę by się
modliła o moje uzdrowienie.

Pomóż mi, Panie, przypomnieć
sobie w Tobie wszystkie nieszczę-
śliwe chwile mojego dzieciństwa.
Ofiarowuję Ci wszystko, co chcesz
uleczyć. Jako dziecko nieraz przeży-
wałem trudności. Przebywanie, za-
bawa z rówieśnikami sprawiały mi
ból. Gdy po raz pierwszy pozosta-
łem bez matki i rodziny, głęboko to
przeżyłem. Inne dzieci były często
okrutne i nielitościwe wobec mnie,
podważały moje zaufanie we wła-
sne siły, drwiły ze mnie z powodu
mojej tuszy i wzrostu, powolności,

braku inteligencji i żywiołowości.
A szkołą, Panie Jezu, nieraz była
dla mnie torturą. Nauczyciel mnie
nie rozumiał, czasem upokarzał.
Były przedmioty, których nie potra-
fiłem zgłębić. Mimo, że się starałem,
otrzymywałem złe stopnie, które ni-
gdy nie zadowalały moich rodziców
i nie zaspokajały ich ambicji. Ale
Ty, Panie, kochałeś mnie zawsze tak
samo, z moimi niepowodzeniami,
kaprysami, niegrzecznymi odpowie-
dziami i teraz chcesz mnie uzdrowić
z tych zranień i usunąć wszystkie
te zakorzenione, bolesne wspomnie-
nia, które są przyczyną trudności
w kontakcie z Tobą i w stosunkach
z innymi ludźmi.

Ulecz mnie, Panie Jezu, a będę
uzdrowiony.

Młodość
Daję Ci pierwsze dziesięć lat

mego życia, Panie, abyś je teraz
uzdrowił. Okres dojrzewania był dla
mnie trudnym czasem. Weź mnie za
rękę, Panie, jak trzymałeś wtedy,
przejdź wraz ze mną te trudne lata.

Nie rozumiałem nic z gwałtow-
nych zmian w moim ciele i uczu-
ciach. Niewiele, niemal nic mi nie
wytłumaczono, bo wówczas dorośli
nie potrafili spojrzeć na te sprawy ja-
ko na Twój wielki dar. Byłem często
niemiły i niegrzeczny, głupi i imper-
tynencki nie wiedząc sam dlaczego.
Ty, Panie, rozumiałeś jednak mnie,
moje trudności i upokorzenia, moją
głupotę a nawet grzechy; rozumiałeś
mnie wówczas, tak jak dziś.

Litujesz się nad nieuporządko-
waniem, które widzisz we mnie i wy-
baczasz mi. Przebaczasz mi lektury,
których nie powinienem był czytać

12



i złe towarzystwo; krzywdę, którą
być może wyrządzili mi dorośli, gdy
byłem młodzieńcem. Odczuwasz sa-
motność, w jakiej mnie pozostawili
i wspomnienie bycia przez nich wy-
korzystanym – do dziś są one dla
mnie żywe. Ulecz mnie z moich
obaw, z pamięci o grzechach mej
młodości i o chwilach upadku, ulecz
ze wszystkich wewnętrznych ran,
które sięgają tamtego czasu.

Dojrzałość
Uzdrów mnie Panie teraz, ulecz

obecny stan mego życia. Uzdrów
każdy mój bliski kontakt.

Konkluzje
Nie proszę Cię Panie o to, abym

zapomniał o tym wszystkim. Nie
chcę niczego zapomnieć. Chcę tylko,
abyś usunął z moich wspomnień
ból i cierpienie, upokorzenie, wstyd,
pretensje, tak abym mógł wielbić
Cię Panie w cierpieniach, trudno-
ściach i pokrzyżowanych sprawach
w moim życiu. Nie zawsze byłem Ci
wierny, Panie. Grzeszyłem, Ty wiesz
o tym. Przebacz mi i ulecz mnie
z konsekwencji moich niewierności.
Byłem niewierny w modlitwie, w sto-
sunkach z ludźmi, w wypełnianiu
moich obowiązków. Ale nie porzu-
ciłem Cię, Panie. Ty także mnie
nie porzuciłeś. Zlituj się nade mną,
z natury niewiernym, któremu brak
miłości, który jest słaby i potrzebu-
jący. Ulecz korzenie mojego braku
wierności. Daj mi dar nowej wolno-
ści. Wyzwól mnie, Panie, z grzechu,
przede wszystkim z tego, że Cię nie-
dostatecznie kocham, że kocham źle,
zaspokajając własne potrzeby i po-
sługując się czasem w imię miłości
innymi ludźmi.

Panie, Ty znasz mnie na wskroś
i rozumiesz mnie w pełni. Ja nie
znam i nie rozumiem siebie: czynię
rzeczy, których sam nie rozumiem,
czynię to czego nie chcę, mówię cza-
sem coś czego nie myślę, odkrywam
w sobie to, o co się nigdy nie podej-
rzewałem. Ulecz mnie Panie, a będę
uzdrowiony.

Przygotowanie do tygodniowej
codziennej modlitwy

Przez parę dni codzienna modli-
twa przybiera formę prośby o uzdro-
wienie. Jeżeli bolesne wspomnienia
czy negatywne uczucia związane
z dawnym zranieniem odsłaniają się
dziś lub w ciągu tygodnia, to znak,
że Pan chce uleczyć te wspomnienia,
uczucia i rany. Jak traktować owe
niepokojące obrazy, myśli, uczucia
związane z dawnymi ranami? Od-
dać je od razu Jezusowi, aby On
mógł mnie uzdrowić, aby zmienił
znaczenie tych wspomnień przez
uleczenie tego, co w nich bolesne.
Oczywiście nie „grzebię” w pamięci
poszukując dawnych zranień. Ale
jeżeli je sobie uświadamiam, oddaję
je Panu.

Ważna zasada: Pozostawaj
tam, gdzie znajdujesz owoce.
Jeżeli czas modlitwy wiąże cię moc-
niej z Panem Jezusem – trwaj
w niej. Nie zmieniaj sposobu mo-
dlitwy jak długo jest ona owocna.
Punkty do modlitwy na niedzielę
i poniedziałek dotyczą uzdrowienia
wewnętrznego. Punkty na pozosta-
łe dni pomagają powiedzieć Panu
„tak” i lepiej Go poznać. Może się
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jednak zdarzyć, że zechcesz pozo-
stać przy temacie uzdrowienia we-
wnętrznego. Być może stwierdzisz,
że Pan Jezus chce Cię dalej uzdra-
wiać przez modlitwę. Jeśli tak jest,
trwaj przy Nim. W takim wypad-
ku dostosuj modlitwę uzdrowienia
do swoich potrzeb: pozostań przy
punktach z poniedziałku i wtorku,
albo sam dobierz tak punkty do
modlitwy, aby były zgodne z dro-
gą, którą Pan cię prowadzi. Nie
podążaj szybciej, niż On ci pozwa-
la. Pozostawaj tam, gdzie zbierasz
owoce.

Codzienna modlitwa
na tydzień trzeci

Uzdrowienie wewnętrzne; od-
powiedź na wezwanie Jezusa

Dzień pierwszy

1. Przeczytaj fragment Ewangelii:
Łk 4,38–42.

2. Poproś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: przyjęcie Jego uzdrowienia,
współczującej miłości i uleczenia
wewnętrznego.

3. Kontemplacja Jezusa i przyjęcie
Jego uzdrawiającej miłości:
a) „Wysoka gorączka trawiła teścio-
wą Szymona. On stanąwszy nad
nią rozkazał gorączce i opuściła ją”
(w.39).
b) „A tłumy szukały Go i przyszły
aż do Niego” (w.42).
c.) „On zaś na każdego z nich kładł
ręce i uzdrawiał ich” (w.40).

4. Modlitwa do powolnego odmawia-
nia w czasie spotkania z Bogiem,
jako część modlitwy porannej lub
wieczornej:

Panie Jezu, ulecz mnie.
Ulecz wszystko, co według Ciebie
potrzebuje we mnie uzdrowienia.
Uzdrów wszystko, co może mnie od
Ciebie oddalać.
Uzdrów moją pamięć.
Ulecz moje serce.
Ulecz moje uczucia.
Ulecz mój umysł.
Połóż na mnie łagodnie Twe ręce.
Uzdrów mnie poprzez Twoją miłość.
Amen.

5. Krótkie modlitwy do zachowania
w sercu w ciągu dnia:
Uzdrów mnie, Jezu.
Połóż na mnie łagodnie Twe ręce.

***
Dzień drugi

1. Przeczytaj fragment Ewangelii:
Łk 5,15–26.

2. Proś Pana o łaskę, której pra-
gniesz: przyjęcia Jego uzdrowienia,
współczującej miłości i uleczenia
tego, co według Niego wymaga ule-
czenia.

3. Kontemplacja Jezusa i uzyskanie
Jego uzdrawiającej miłości:
a) „Liczne tłumy zbierały się, aby
Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze
swych niedomagań” (w.15).
b) „Odpuszczają ci się twoje grze-
chy” (w.20).
c) „Rzekł do sparaliżowanego: «Mó-
wię ci wstań, weź swoje łoże i idź
do domu»” (w.24).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, uzdrów mnie.
Dziękuję Ci za to, że wybaczasz mi
grzechy.
Ulecz we mnie korzenie moich grze-
chów.
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Ulecz moje serce, umysł, duszę i cia-
ło.
Przyjdź, Panie Jezu.
Amen.

5. Krótkie modlitwy do odmawiania
w ciągu dnia:
Uzdrów mnie, Jezu.
Połóż na mnie łagodnie Twe ręce.

***
Dzień trzeci

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza o powołaniu pierwszych
uczniów (Łk 5,1–11)

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz:
Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje wo-
łanie. Wzywasz mnie po imieniu,
bym szedł za Tobą. Pomóż mi wspa-
niałomyślnie odpowiedzieć na to
wezwanie.

3. Kontemplowanie Jezusa wzywa-
jącego mnie do pójścia za sobą:
a) „Widząc to Szymon Piotr przy-
padł Jezusowi do kolan i rzekł:
«Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny». I jego bowiem
i wszystkich jego towarzyszy w zdu-
mienie wprawił połów ryb, jakiego
dokonali; jak również Jakuba i Ja-
na, synów Zebedeusza, którzy byli
wspólnikami Szymona” (w.11).
b) „Lecz Jezus rzekł do Szymona:
«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz
łowił»” (w.10).
c) „I przyciągnąwszy łodzie do brze-
gu, zostawili wszystko i poszli za
Nim” (w.11).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, Ty wzywasz mnie po
imieniu bym szedł za Tobą.
Pomóż mi słuchać Ciebie, usłyszeć
Twoje wezwanie, porzucić wszystko

i wszystkich, którzy mnie od Ciebie
oddalają i iść za Tobą w wierze
i miłości. Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Tak, Jezu
Dziękuję Jezu, że mnie wzywasz.

***
Dzień czwarty

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza o powołaniu Lewiego
(Łk 5,27–32).

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: odpowiedzieć całym sercem
na Jego wezwanie. Jezus wzywa
mnie po imieniu, wzywa bym szedł
za Nim. Proszę o łaskę usłysze-
nia Jego wezwania i wielkodusznej
odpowiedzi na nie.

3. Kontemplacja Jezusa, który za-
prasza mnie do pójścia za Nim,
do przebywania z Nim, do przy-
jaźni, do bycia Jego towarzyszem
i współpracownikiem:
a) „Potem zobaczył celnika imie-
niem Lewi, siedzącego w komorze
celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za
Mną»” (w.27).
b) „On zostawił wszystko, wstał
i poszedł za Nim” (w.28).
c) „Jezus im odpowiedział: «Nie po-
trzebują lekarza zdrowi, ale ci, któ-
rzy się źle mają. Nie przyszedłem
wezwać do nawrócenia sprawiedli-
wych, lecz grzeszników»” (w.31–32).

4. Modlitwa:
Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje we-
zwanie, słuchać Ciebie wzywającego
mnie po imieniu i odpowiedzieć na
Twoje wołanie mówiąc:
Tak, Jezu.
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Słyszę Cię i chcę pójść za Tobą, być
Twoim przyjacielem, towarzyszem
i współpracownikiem.
Tak, Jezu.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Tak, Jezu.
Dziękuję Jezu, że mnie. wezwałeś.

***
Dzień piąty

1. Przeczytaj fragment Ewange-
lii św. Łukasza o Wcieleniu (Łk
1,26–38).

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: wejścia w tajemnicę Jego
człowieczeństwa, które przyjął po
to, aby mnie zbawić. Chcę Go lepiej
poznać, aby Go bardziej pokochać,
wierniej Go naśladować i być bliżej
Niego. Podstawową łaską, której tu
pragnę jest lepsze poznanie Jezusa.

3. Kontemplowanie tajemnicy Wcie-
lenia:
a) „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój
się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego»” (w.30–32).
b) „Duch Święty zstąpi na Cie-
bie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też święte, które się naro-
dzi, będzie nazwane Synem Bożym”
(w.35).
c) „Na to rzekła Maryja: «Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa»” (w.38).
Uwaga: Możesz odprawiać tę kon-
templację modląc się najpierw do
Maryi, aby Cię poprowadziła do Je-
zusa. Albo możesz dziękować Ojcu
za zesłanie Jezusa przez poczęcie

Maryi. Módl się tak, jak prowadzi
cię Duch Święty.

4. Modlitwa (w trzech czę-
ściach):
a) Maryjo, Matko Jezusa, naucz
mnie modlić się.
Naucz mnie być otwartym na Ducha
Świętego.
Prowadź mnie do Jezusa.
Módl się wraz ze mną o laskę lepsze-
go poznania i pokochania Jezusa,
bym wierniej za Nim postępował.

b) Jezu, przychodzę do Ciebie wraz
z Twoją Matką.
Pomóż mi lepiej Cię poznać, by Cię
bardziej kochać i wierniej za Tobą
postępować.

c) Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci, że
posłałeś Twojego Syna, Jezusa.
Jezus jest moją drogą do Ciebie
i moim Pośrednikiem.
Przychodzę teraz do Ciebie z Jezu-
sem.
Proszę o łaskę lepszego poznania
i pokochania Go i jak najwierniej-
szego postępowania za Nim.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Dziękuję Ojcze i Tobie Jezu.
Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać.

***
Dzień szósty

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza o Narodzeniu (Łk
2,1–20).

2. Proś o łaskę lepszego poznania
Jezusa, aby Go bardziej pokochać
i wiernie za Nim postępować.

3. Kontemplacja Jezusa w tajemnicy
Narodzenia:
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a) „Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i po-
łożyła w żłobie, gdyż nie było dla
nich miejsca w gospodzie” (w.7).
b) „Lecz anioł rzekł do nich: «Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całe-
go narodu; dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, któ-
rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie
znakiem dla was: Znajdziecie Nie-
mowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie»” (w.10–12).
c) „Lecz Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała
je w swoim sercu” (w.19).

Uwaga: Jeśli chcesz, możesz kon-
templować wyobrażając sobie po
prostu scenę Narodzenia z Józefem,
Maryją i Dzieciątkiem Jezus i wcho-
dząc w nią z miłością i modlitwą.

4. Modlitwa:
Jezu, pomóż mi poznać Cię lepiej
oczami wiary i miłości.
Widzę Cię, Jezu, w ramionach Mat-
ki, Dzieciątko narodzone dla mnie.
Dziękuję Ci, Jezu.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Dziękuję, Jezu.
(albo jakaś fraza czy zwrotka z hym-
nu na Boże Narodzenie)
Pójdźmy, adorujmy Chrystusa Pa-
na.

***
Dzień siódmy

1. Przeczytaj historię Chrztu Jezusa
w Jordanie z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 3,16–22).

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: abyś mógł lepiej Go poznać

w tajemnicy Chrztu i namaszczenia
Duchem Świętym, a lepiej poznaw-
szy wierniej za Nim postępować.

3. Kontemplacja Chrztu Pańskiego
i zstąpienia Ducha Świętego na
Jezusa:
a) „Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się Niebo
i Duch Święty zstąpił na Niego
w postaci cielesnej niby gołębica”
(w.21–22).
b) „A z nieba odezwał się głos: «Tyś
jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie»” (w.22).
c) „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem” (w.16).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, po chrzcie Jana Duch
Święty zstąpił na Ciebie i Ojciec
Twój wyraził swoją miłość do Ciebie
i swoje upodobanie w Tobie.
Namaść mnie Duchem Świętym
i daj mi dar lepszego poznania
Ciebie.
Chcę Cię bardziej kochać i iść za
Tobą.
Dziękuję Ci, Jezu, bo jestem z Tobą
i w Tobie, a Ty jesteś we mnie.
Ojciec kocha mnie i ma we mnie
upodobanie, bo jestem przy Tobie.
Dziękuję, Ojcze.
Amen.

5. Krótkie modlitwy:
Ześlij Twego Ducha.
Dziękuję Ojcze, dziękuję Jezu, dzię-
kuję Duchu Święty.

Opracował ks. Adam Kroll
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U ŹRÓDEŁ EUCHARYSTII

„Chrystus obecny w Euchary-
stii uczy nas, czym jest prawdziwa
wolność i jak z niej korzystać. Czło-
wiek dzisiaj potrzebuje wielkiego
powrotu do Eucharystii” – słowa
wypowiedziane przez Jana Pawła II
do uczestników Kongresu Euchary-
stycznego we Wrocławiu – 1 czerwca
1997 r.

Rozpoczynamy cykl artykułów
poświęconych Mszy Świętej, ponie-
waż Eucharystia w Kościele jest pro-
blemem niezwykle doniosłym, dlate-
go domaga się od wszystkich wie-
rzących ogromnej odpowiedzialno-
ści. Jaki jest poziom eucharystycz-
nej wiary w nas samych, w naszych
chrześcijańskich rodzinach, w na-
szym ochrzczonym społeczeństwie?
Nieobecność na Mszy św. dzieci,
młodzieży czy rodziców, często budzi
litość, jak również wiele pytań o stan
naszej wiary w rzeczywistą obecność
Jezusa Chrystusa w Kościele, który
jest „niejako sakramentem”?

1. Msza św. nosi różne nazwy.
Jedną z najbardziej starożytnych,
a jednocześnie biblijnych jest ła-
manie chleba. Takim określeniem
posługuje się św. Łukasz w Dziejach
Apostolskich opisujący życie pier-
wotnego Kościoła. Takiego terminu
używa również św. Paweł w swych
listach. W Kościele pierwszych wie-
ków Msza święta często łączona była
z ucztą dla wspólnoty chrześcijan,
zwaną agapą. Na agapę zapraszano
często ludzi najuboższych, by wraz
z nimi łamać chleb.

Inne określenie to Eucharystia.
Greckie słowo eucharistein ozna-
cza „dziękować”. Jest to sakrament,
w którym wyrażamy Bogu wdzięcz-
ność za dobro oraz całe dzieło zba-
wienia. Człowiek, który potrafi dzię-
kować, dostrzega pozytywne strony
w swoim życiu. Człowiek, który za-
uważa dobro w innych i w sobie,
unika przygnębienia i smutku. Czło-
wiek, który umie dziękować, wytwa-
rza wokół siebie klimat, w którym
inni chcą przebywać.

Msza święta to określenie najczę-
ściej używane. Pochodzi ze źródłosło-
wu łacińskiego. W łacińskim Mszale
ostatnie słowa, które kapłan kieruje
do wiernych, sprawując ten sakra-
ment, brzmią: Ite, missa est, które
można oddać w tłumaczeniu jako:
„Idźcie, jesteście posłani”. W ten
sposób nazwa „Msza św.” przypomi-
na nam o chrześcijańskim obowiązku
dawania świadectwa o przynależno-
ści do Chrystusa.

Wieczerza Pańska. Tak w Liście
do Koryntian nazywa Mszę świętą
św. Paweł. Oznacza wspólne zasia-
danie razem z Panem do stołu. To
był najwznioślejszy obraz uczty z Bo-
giem. Wystarczy wspomnieć fresk
Leonarda da Vinci, Ostatnia Wie-
czerza, namalowany na ścianie me-
diolańskiego kościółka Santa Ma-
ria delle Grazie. Wieczerza, którą
Jezus spożył ze swymi uczniami
przed swym pojmaniem, a na której
ustanowił Eucharystię, była paschal-
ną ucztą, sprawowaną przez Żydów
na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów
z niewoli w Egipcie i cudownego
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przejścia przez wody Morza Czer-
wonego. Nazwa „Wieczerza Pańska”
odsyła nas więc bezpośrednio do wie-
czernika, pośrednio zaś upamiętnia
nasze wyzwolenie dokonane przez
Chrystusa przez krzyż i zmartwych-
wstanie. Jak bowiem Izraelici w noc
paschalną „przeszli” (hebrajskie sło-
wo pesah oznacza „przejście”) z nie-
woli egipskiej ku wolności ziemi
obiecanej, i jak Chrystus „przeszedł”
ze śmierci do życia, tak każdy przyj-
mujący dzieło Jezusa „przechodzi”
z niewoli grzechu ku wolności dzieci
Bożych. Inne określenia Święta Eu-
charystia oraz Święta Ofiara Eucha-
rystii wyrażają boskie podziękowa-
nie ludzkości skierowane ku Bogu,
które zamyka się w dziękczynieniu
Chrystusa.

2. Naszym celem poznawania li-
turgii Mszy świętej jest przekrocze-
nie drzwi liturgicznego życia i dotar-
cie do serca liturgii. Trzeba zrozu-
mieć, że liturgia musi przemieniać
moje życie, a dar codziennej Eu-
charystii prowadzić do „nawrócenia
w miłości oraz zjednoczenia serc
w Chrystusie z braćmi”. Sobór Wa-
tykański II odkrył, że liturgiczne
życie jest atomową siłą, która prze-
mieni Kościół, która nawróci parafie
i doprowadzi do świętości wszystkich
ludzi dobrej woli.

Czy można porównać Mszę świę-
tą do rodzinnej uczty? Tak, ponieważ
jest stół, jest pokarm, chleb i wino; są
zaproszeni goście. Zasiadamy do ro-
dzinnego stołu, przy którym w zdro-
wej bliskości, w cieple rodzinnym,
wszyscy lepiej będą się rozumieć.

Jezus nadał Mszy charakter po-
siłku w rodzinie i pragnie zjednoczyć
wszystkich wokół siebie.

Pomyśl:
– W niedzielę przekraczasz próg

świątyni, aby z siostrami i braćmi
zasiąść do rodzinnego stołu – czy czy-
nisz to z sercem radosnym czy może
w poczuciu ciężkiego obowiązku?

– Jaki jest twój odświętny strój?
Chrystusa nie tyle interesuje ze-
wnętrzna szata, lecz bardziej nasze
serce. Odświętna szata to zerwanie
z egoizmem, pychą, zmysłowością
– to głębokie oczyszczenie przed
Mszą, to stan łaski uświęcającej,
bo spotkanie z Chrystusem wymaga
skruszonego serca.

– Na rodzinną ucztę nie przycho-
dzimy z pustymi rękoma. Idąc na
Mszę św. muszę zapytać siebie: co
dzisiaj przynoszę Chrystusowi? Mo-
że trud tygodniowej pracy; wymaga-
nia, które Bóg mi stawia w procesie
wychowania; cierpienie chorego są-
siada; radość zdanego egzaminu...

– Czy w czasie zasiadania przy
rodzinnym stole mam otwarte ser-
ce dla wszystkich? nie przebaczyłem
sąsiadowi; noszę w sercu nieszcze-
rość wobec męża; zazdroszczę, oczer-
niam...

Chrystus z ołtarza powie ci: „Zo-
staw swój dar, na który nie chcę
teraz patrzeć, idź i najpierw po-
jednaj się z twoim bratem”. Nie
wystarczy przebaczyć w myślach,
muszę potwierdzić to czynem.

– Msza św. jest rodzinnym uczto-
waniem, gdzie Gospodarz – Jezus
Chrystus wypowiada Słowo Boże –
dlatego muszę Go słuchać, ale też
i podejmować dialog przez modlitwę,
śpiew, adorację – rozmowę w swoim
sercu z Bogiem, a także ze zgroma-
dzoną wspólnotą.
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Eucharystia to dziękczynienie ca-
łej wspólnoty zgromadzonej za dzieło
odkupienia. On jest obecny w na-
szym zgromadzeniu, wychodzi nam
na spotkanie, oddaje siebie każde-
mu z nas, aby się z każdym z nas
z osobna zjednoczyć. Chrystus daje

nam możliwość razem z Nim, przez
Niego i w Nim wypowiadać naszą
miłość do Ojca, ale też usposabia nas
w każdej Mszy św., do ukazywania
Go światu poprzez miłość braci.

Ks. Adam Kroll

STWÓRZMY ARCHIWUM PAMIĄTEK GMINNYCH

Z inicjatywy dyrektora gimna-
zjum Mariusza Paradeckiego, z no-
wym rokiem kalendarzowym two-
rzone będzie archiwum historycz-
nych pamiątek z terenu gminy
Trąbki Wielkie. W związku z tym za
pośrednictwem redakcji zwracamy
się z uprzejmą prośbą do mieszkań-
ców o darowanie, bądź składanie
w depozyt najróżniejszych pamią-
tek z przeszłości – szczególnie tych
sprzed drugiej wojny. Mogą to być
sprzęty domowe, dokumenty, gaze-
ty, fotografie, publikacje i wiele in-
nych. Zebrane pamiątki gromadzo-
ne i eksponowane będą w oddziel-
nym pomieszczeniu wydzielonym

w budynku Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich. Gwarantujemy, iż każda
z pamiątek będzie skatalogowana,
opisana, z możliwością zwrotu wła-
ścicielowi po okresie ekspozycji (do
uzgodnienia z panem Mariuszem
Paradeckim). Pomysł tego przedsię-
wzięcia zrodził się z refleksji, iż
zbyt wiele spraw i rzeczy umyka
nam w nawale codzienności. Zatem
pomysł zrodził cel – ocalmy od za-
pomnienia wszystko, co tylko ocalić
się da.

Stanisław Szulist

KRONIKA
nie tylko parafialna

18 grudnia odbyła się XIII nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Jedynym tematem sesji by-
ło podjęcie uchwały w sprawie wy-
konania prawa pierwokupu dwóch
działek o łącznej powierzchni ok.
0,92 ha w Mierzeszynie. Działki te
przez wiele lat użytkowane były
przez GS w Sobowidzu na pro-
wadzenie oddziału spółdzielni dla

mieszkańców Mierzeszyna i oko-
licznych wsi. Cena gruntu wraz
budynkiem magazynowym została
ustalona na 100 tys. zł.

***
21 grudnia w Szkole Podstawowej
im. Kunegundy Pawłowskiej oraz
w Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich

20



Żegnamy się na rok z bożonarodzeniowymi jasełkami – u góry: w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich; na dole: w trąbkowskim gimnazjum
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Występ chóru „Juwentus” z Tczewa podczas koncertu kolęd i pastorałek w Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

Kwestarze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od lewej: Tomasz Reczkowski,
Maciej Turzyński i Patryk Bugaj
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wystawione zostały bożonarodze-
niowe jasełka w wykonaniu uczniów.
Po spektaklach odbyły się spotkania
wigilijne nauczycieli i pracowników
szkół.

***
25 grudnia chrzest św. w naszym
kościele otrzymali:

� Wiktoria Weronika i Łukasz Ksa-
wier Bukowscy z Ełganowa, dzieci
Krzysztofa i Agnieszki;

� Kinga Krause z Trąbek Wielkich,
córka Przemysława i Katarzyny;

� Mateusz Stocki z Gołębiewa Wiel-
kiego, syn Adama i Anny;

� Oskar Zalewski z Trąbek Wiel-
kich, syn Dariusza i Karoliny;

� Jakub Michał Matyśkiewicz
z Czerńca, syn Michała i Moniki.

***
26 grudnia w Domu Pielgrzy-
ma w Trąbkach Wielkich odbyło
się spotkanie opłatkowe duszpa-
sterskiej rady parafialnej, nadzwy-
czajnych szafarzy eucharystii oraz
ministrantów. Na spotkanie przy-
byli: ks. prałat Edward Szymań-
ski, ks. kanonik Adam Kroll oraz
organista Michał Olejnik. Zebrani
zaśpiewali kilka kolęd, a następnie
łamiąc się opłatkiem złożyli „wszy-
scy wszystkim” życzenia świąteczne
i noworoczne.

***
28 grudnia odbyła się XIV zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znala-
zły się m.in. następujące sprawy:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2007 r. Plan dochodów

i wydatków zwiększono o ponad
293 tys. zł.

2) dokonano zmiany uchwały
z 2004 r. dotyczącej sprzedaży gmin-
nych budynków i lokali mieszkal-
nych. Zmiana polega na tym, że
wysokość bonifikaty (zniżki ceny)
jest ustalana przez Radę Gminy
wyłącznie na rzecz najemcy lokalu
na czas nieoznaczony i uzależniona
jest od jego dochodów.

3) wyrażono zgodę na udzielenie bo-
nifikat w wysokości 95 % najemcom
lokali mieszkalnych w budynku ko-
munalnym przy ul. Kościuszki 25
w Sobowidzu.

4) podjęto uchwały w sprawie utwo-
rzenia tzw. aglomeracji ściekowych
w Sobowidzu i Domachowie, stano-
wiących wyodrębnione grupy wsi,
które będą podłączone do plano-
wanych oczyszczalni ścieków. Do
aglomeracji Sobowidz należeć będą:
Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Go-
łębiewo Wielkie, Rościszewo i Rości-
szewko. Do aglomeracji Domachowo
przypisano wsie: Kleszczewo, Mie-
rzeszyn, Warcz i Zaskoczyn.

5) podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia stawek dotacji przedmiotowych
dla utworzonego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich oraz zasad,
trybu udzielania i rozliczania dota-
cji na 2008 rok.

Przykładowe dotacje wynoszą:

– do 1 m3 wyprodukowanej wody –
0,44zł,

– do 1 m3 oczyszczonych ścieków –
2,87zł,

23



– do 1 m2 powierzchni użytkowej
w mieszkaniach komunalnych –
7,36zł,

– do utrzymania 1 km dróg gmin-
nych – 1710zł.

Dotacje te przeznaczone są wyłącz-
nie na bieżące utrzymanie i remonty
poszczególnych rodzajów majątku
komunalnego i będą przekazywane
do Zakładu w miesięcznych ratach.
Zakład został zobowiązany do pół-
rocznego i rocznego rozliczania się
z otrzymanych dotacji.

6) uchwalono „Program opieki nad
zabytkami Gminy Trąbki Wielkie
oraz gminną ewidencję zabytków
nieruchomych”. Program ten wcze-
śniej uzyskał pozytywną opinię Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Gdańsku.

7) podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego działki nr 143 w Trąbkach
Małych. Zmiana ta ma na celu
umożliwienie rozwoju firmy „Oce-
anic” poprzez budowę następnych
budynków produkcyjnych.

***
28 grudnia odbyła się XV se-
sja budżetowa Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Jedynym tematem sesji by-
ło uchwalenie budżetu Gminy na
rok 2008. Zaprezentowanie całe-
go budżetu gminy w „Kanie” jest
niemożliwe, w związku z tym przed-
stawiamy tylko podstawowe dane.

Dochody budżetu gminy ustalono
w wysokości 22.738.066 zł, a wydat-
ki w wysokości 24.536.466 zł. Na
2008 r. zaplanowano zaciągnięcie

kredytu długoterminowego w wy-
sokości 1.798.400 zł oraz spłaty
kredytów i pożyczek w wysoko-
ści 608.592 zł. Zaplanowano rezer-
wę ogólną w kwocie 180 tys. zł
oraz rezerwę dla sołectw w kwocie
200 tys. zł na realizację Gminne-
go Programu Odnowy Wsi. Oprócz
realizacji zadań inwestycyjnych za-
wartych w Wieloletnim Planie In-
westycyjnym na lata 2008–2011,
zaplanowano następujące inwesty-
cje oraz wydatki na ich realizację
w 2008 roku:

– utworzenie kompleksu rekreacyj-
no-sportowego w Gołębiewku –
40 tys. zł

– budowa wiaty festynowej przy
boisku w Warczu – 50 tys. zł

– budowa boiska do piłki nożnej
w Błotni – 20 tys. zł

– rozbudowa i przebudowa budyn-
ku Urzędu Gminy w Trąbkach
Wielkich – 122 tys. zł

– rozbudowa oświetlenia ulic na
terenie gminy – 30 tys. zł

– zakup działki na plac zabaw
dla dzieci w Granicznej Wsi –
20 tys. zł

– modernizacja kolejnego odcinka
drogi gminnej Kaczki-Łaguszewo
– 100 tys. zł

– modernizacja świetlicy wiejskiej
w Klępinach – 20 tys. zł

– modernizacja budynku remizy
OSP w Mierzeszynie – 50 tys. zł

– dotacja na zakup sprzętu rehabi-
litacyjnego dla GOZ w Trąbkach
Wielkich – 150 tys. zł
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– zakup sprzętu dla Zakładu Ko-
munalnego – 300 tys. zł

– kompleksowe skanalizowanie (do-
kumentacja) – 54 tys. zł

Więcej informacji na temat budżetu
gminy podawać będziemy w kolej-
nych numerach „Kany”, w miarę
realizacji zaplanowanych zadań.

***
11 stycznia odbyła się I zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie w 2008 roku. W porządku
obrad znalazły się m.in. następujące
sprawy:

1) podjęto uchwałę w sprawie zasad
korzystania ze stołówek szkolnych
na terenie naszej gminy. Z obia-
dów mogą korzystać uczniowie oraz
pracownicy tych szkół. Korzystanie
z posiłków jest odpłatne. Od 1 stycz-
nia w szkołach, w których obiady
są przygotowywane na miejscu, od-
płatność za jeden obiad dla ucznia
wynosi 2zł, a dla pracownika szkoły
– 3,80zł.

2) podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Od 1 stycznia 2008 r. cena
brutto za wodę pobraną z gmin-
nych wodociągów wynosi 2,14 zł za
1 m3, a cena brutto za odprowadza-
nie ścieków bytowych do gminnej
kanalizacji wynosi 2,55 zł za 1 m3.

3) dokonano zmiany uchwały z 2007
roku dotyczącej opłaty targowej.
Od 1 stycznia br. inkasentem tej
opłaty będzie Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich. Pobrane opła-
ty w 100 % odprowadzane będą do
kasy Zakładu.

4) podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia najniższego wynagrodzenia
dla pracowników Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich w wysokości
1126 zł miesięcznie (dla I kategorii
zaszeregowania w tabeli miesięcz-
nych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego).

5) przystąpiono do zmiany w miej-
scowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Trąbki Wielkie
(teren cmentarza i działki przyległe
do cmentarza, położone pomiędzy
ulicami Gdańską, Polonii Gdańskiej,
ks. prał. Feliksa Głowienki i bazą
SKR).

6) wyrażono zgodę na udzielenie
bonifikat w wysokości 95 % najem-
com lokali mieszkalnych w budynku
komunalnym przy ul. Kasztanowej
8 w Mierzeszynie oraz przy ul.
Kościuszki 38/3 w Sobowidzu.

7) dokonano zmiany uchwały z 2007
roku dotyczącej opłaty od posiada-
nia psów. Od 1 stycznia 2008 r. reje-
stracją oraz obliczaniem i poborem
opłaty zajmować się będzie Zakład
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Trąbkach Wielkich. Po-
brane opłaty w 100 % odprowadzane
będą do kasy Zakładu.

***
13 stycznia w Trąbkach Wiel-
kich wolontariusze zbierali datki
na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Młodzież kwestowała przed
kościołem oraz w budynku gimna-
zjum przed koncertem pieśni bożo-
narodzeniowych.
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***
13 stycznia w auli Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Trąb-
kach Wielkich odbył się tradycyj-
ny już koncert kolęd i pastorałek.
W tym roku przed bardzo licznie
zgromadzoną publicznością zapre-
zentowali się: uczniowie szkoły mu-
zycznej z Kolbud, chór miejscowego
gimnazjum pod dyrekcją Janusza
Beyera (z udziałem nauczycieli i ab-
solwentów gimnazjum przy akom-
paniamencie licznej grupy muzy-
ków), zespół braci Szczypiorskich
z Pszczółek z chórem młodzieży
z Sobowidza oraz chór parafialny
„Juwentus” z Tczewa. Wszystkie

występy były gorąco oklaskiwane,
w związku z czym usłyszeliśmy tak-
że sporo bisów. Na zakończenie kon-
certu odbyło się wspólne wykonanie
kolędy z udziałem publiczności.

***
W VII Powiatowym Konkursie Ja-
sełek i Widowisk Obrzędowych
w Pruszczu Gdańskim, w grupie
klas starszych szkół podstawowych
I miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich, a drugie
miejsce przyznano Szkole Podsta-
wowej im. Zygmunta Bukowskiego
w Czerniewie.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2008

W lutym jedna Msza św. odprawiana
jest jako gregoriańska za śp. Janinę
Płaza oraz śp. Władysława Płazę.

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

2. Pierwsza sobota miesiąca,
modlimy się ku czci Matki
Bożej,
Za śp. Irmgardę Preuss
Za śp. Kazimierza
Orlikowskiego (8. rocznica
śmierci), przed południem

3. Za śp. Joachima, Romana
i Leona Zielke, Maksymiliana
i Stanisławę Duszyńskich oraz
Jana Guzmana, godz. 730

a) Za śp. Genowefę Piotrowską,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Annę Zulewską,
godz. 900 (Czerniewo)

O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Jubilatów Gertrudy
i Huberta Karassek, godz. 1100

Za śp. Janinę Płaza, godz. 1800

4. O Boże błogosławieństwo dla
Zuzi Kusaj w 6 urodziny

5. W pewnej intencji (int.
p. Sautyczów)

6. a) Za śp. Kazimierza
(75. rocznica urodzin) i Monikę
Bugów
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
ministranta Ryszarda Kotuli
w 45 urodziny
Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)

7. Za śp. Gertrudę i Gerarda
Szymichowskich oraz Tadeusza
Dargacza

8. Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich oraz Genowefę
Szczepaniak
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9. Za śp. Sławomira Kowitza
10. a) Za śp. Stanisława Surmę,

godz. 900 (Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Irmgardę Preuss,
godz. 1100

Za śp. Janinę Płaza, godz. 1800

11. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

12. Za śp. Mieczysława Butę
(10. rocznica śmierci)

13. Za śp. Weronikę Witkowską
i zmarłych z tej rodziny
Za śp. Helenę Szynka
(Czerniewo)

14. Za śp. Zygmunta Jagłę
(rocznica śmierci)

15. Za śp. Józefę Sykutowską
16. Za śp. Henryka Zubko (rocznica

urodzin)
17. Za zmarłych z rodzin

Skibowskich i Lewandowskich,
godz. 730

Za śp. Alojzego Czerwińskiego
(10. rocznica śmierci),
Ryszarda Pikulę i zmarłych
z rodziny Tiborskich, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Izabelę (12. rocznica
śmierci) i Leona Karpińskich,
godz. 1100

b) Za śp. Irmgardę Preuss,
godz. 1100

Za śp. Janinę Płaza, godz. 1800

18. Dziękczynna z intencji Anity
Ogórek

19. Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków

20. Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Edeltrauty Nadolskiej

21. O błogosławieństwo Boże dla
Jubilatki Anny Sulewskiej (int.
róży św. Katarzyny, p. Keler)
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22. Za zmarłych z rodzin
Pleszczyńskich, Muńskich
i Tysarczyków

23. Za zmarłych z rodzin Płockich
i Lisów

24. Za śp. Gerarda Lewandowskiego
i Kurta Markowskiego, godz. 730

Za śp. Aleksandra Plaka,
godz. 900 (Czerniewo)
W pewnej intencji (int.
p. Jasińskiej), godz. 1100

Za śp. Janinę Płaza, godz. 1800

26. Za śp. Witolda (2. rocznica
śmierci) i Mariannę Kosińskich

27. Za śp. Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz Agatę i Jana
Pelowskich
Za śp. Józefa, Magdalenę
i Alfreda Karassek (Czerniewo)

28. Za śp. Bronisławę, Makarego,
Józefa i Teodora Wiebe oraz
zmarłych z tej rodziny

29. Za śp. Henryka (5. rocznica
śmierci) i Brygidę Kuszów

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
3 lutego: Tomasz Grzegorz Czajkowski

Rocznice sakramentu małżeństwa

20 lutego: 1. roczn. sakr. małżeństwa Genowefy i Władysława Krejów
14 lutego: 10. roczn. sakr. małżeństwa Anity i Macieja Świerżewskich
21 lutego: 10. roczn. sakr. małżeństwa

Katarzyny i Grzegorza Tkaczyków

Wszystkie dotychczasowe numery „Kany” w postaci elektronicznej
są dostępne w Internecie pod adresem www.trabkiw.ug.gov.pl/kana
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