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Krzyżu Święty
nade wszystko,

Drzewo
przenajszlachetniejsze.

W żadnym lesie
takie nie jest,

Jeno na którym
sam Bóg jest.

Słodkie drzewo,
słodkie gwoździe,

Rozkoszny owoc
nosiło.

Skłoń gałązki
Drzewo Święte,
Ulżyj członkom
tak rozpiętym.
Odmień teraz

oną srogość,
Którąś miało

z przyrodzenia.
Spuść lekuchno

i cichuchno
Ciało Króla

Niebieskiego...



JAK PRZEŻYWAMY WIELKI POST I WIELKANOC

Wielki Post swoją treścią i prak-
tyką nawiązuje do tragicznych wy-
darzeń z życia naszego Zbawcy –
Pana Jezusa. Nawiązuje do tego
wszystkiego, co przeżył Pan Jezus
od Ostatniej Wieczerzy do okrutnej
śmierci na drzewie hańby. Zdradził
Go jeden z najbliższych przyjaciół,
Judasz. Zaparł się Go Piotr. Arcy-
kapłani wydali wyrok śmierci po-
twierdzony przez Piłata. Okrutne
biczowanie – ukazał to film Gibsona
„Pasja”, a Jan Paweł II, który ten
film oglądał, skomentował: „tak by-
ło rzeczywiście”. Cierniowa korona
wbita na głowę. W pobliżu Wieczer-
nika oglądaliśmy krzew cierniowy
mający ostre i twarde kolce o dłu-
gości do 10 cm, z których uplecio-
no koronę Panu Jezusowi. Droga
krzyżowa z upadkami i okrutne
krzyżowanie. To wszystko przyjął
Pan Jezus z miłości do mnie. Chciał
pokazać jak mnie kocha i jak drogo
kosztował Go mój grzech.

Dlatego Wielki Post nie może
być pustą nazwą, ale czasem au-
tentycznej przemiany i nawrócenia.
Środki wskazane przez Pana Jezu-
sa: modlitwa, post i jałmużna są
bardzo pomocne w tej przemianie.

Modlitwa

Każdy z nas powinien w tym cza-
sie pamiętać o codziennym pacie-
rzu, o udziale w Drodze Krzyżowej,
czy Gorzkich Żalach. Przecież, jeże-
li udział w nabożeństwie w kościele

jest utrudniony, można je odprawić
w domu, korzystając z książeczki.
Modlitwa jest wzniesieniem myśli
ku Bogu, jest rozmową z Bogiem.
Kiedy z Nim rozmawiam? Może
mija cały tydzień bez żadnej myśli
i bez żadnego słowa skierowane-
go do Boga? Modlitwą szczególną
jest adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Kiedy ostatni raz klęczałeś
przed Najświętszym Sakramentem,
by uczcić Boga, podziękować Mu
za życie, za zdrowie, za pracę, za
rodzinę, za wiarę, a może nawet –
za doświadczenie?

Myślę, że jeżeli człowiek ni-
gdy nie odwiedza Najświętszego
Sakramentu i nie rozmawia z Bo-
giem, to jego wiara się „wypaliła”,
a serce jest puste i zimne. Co
powiedzieć o dziecku, które nie
rozmawia z rodzicami, bo nie ma
o czym? Czy to nazwiemy miłością
do rodziców? Szczególną modlitwą
jest też Msza Św. Co powiedzieć
o wierzących parafianach, którzy
nawet w okresie pokuty wielko-
postnej opuszczają niedzielną Eu-
charystię? Czy nie trzeba tu dać
z siebie troszkę wysiłku i trudu,
by przynajmniej w Wielkim Po-
ście nie dodawać Jezusowi bólu
z powodu lenistwa i zaniedbania
opuszczając Mszę św. Podobni byli-
byśmy do Judasza, który pozdrowił
Jezusa: „Witaj Mistrzu” – całując
Go. A był to znak zdrady! Czło-
wiek może popełnić grzech: myślą,
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mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Czy zwracamy na to uwagę w ra-
chunku sumienia, że zaniedbaniem
też obrażam Boga? Na przykład
rodzice zaniedbują upomnieć córkę
czy syna, którzy w niedzielę nie
idą na Mszę św. albo zaniedbu-
ję udział w Drodze Krzyżowej czy
Gorzkich Żalach, a mógłbym być
obecny. Zaniedbuję uczynki pokut-
ne czy jałmużnę.

Post

Gdy apostołowie pod nieobec-
ność Pana Jezusa usiłowali wypę-
dzić złego ducha z opętanego czło-
wieka, zły duch nie ustąpił. Pytali
potem Jezusa, dlaczego oni nie mo-
gli wypędzić złego ducha. Jezus im
odpowiedział, że ten rodzaj duchów
można wypędzić modlitwą, postem
i umartwieniem. Post służy opano-
waniu ciała, jego złych skłonności.

Jeżeli potrafię sobie odmówić ta-
kiej czy innej potrawy, przyjemno-
ści, wówczas wyrabiam w sobie sil-
ną wolę, dzięki której mogę opierać
się skuteczniej pokusie lub realizo-
wać podjęte postanowienia. Dzięki
ujęciu sobie pokarmu mogę odłożyć
do skarbonki wielkopostnej zaosz-
czędzony pieniądz na pomoc po-
trzebującym. Cóż ostatecznie masz,
czego byś nie otrzymał od Boga.
Skoro tak, to tymi Bożymi dobrami
dzielmy się z innymi. Pomni na
słowa Jezusa: „Cokolwiek uczynili-
ście jednemu z tych najmniejszych
Mnieście uczynili”.

Czwarte przykazanie kościelne
brzmi: „Zachowywać nakazane po-
sty i wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych, a w okresach poku-
ty powstrzymywać się od udziału
w zabawach”.

Postem – umartwieniem będzie
też odmówienie sobie przyjemności
lub zwalczanie nałogu, na przykład
zerwanie z paleniem papierosów,
piciem alkoholu, ograniczenie pa-
trzenia w telewizor. Proponuję, by
w każdy piątek na cały dzień wyłą-
czyć telewizor. Zaraz będzie więcej
czasu dla rodziny i dla Boga. Po-
stem będzie też wola przebaczenia
i przeproszenia oraz pojednanie się
z bliźnimi. Niech gest pokoju prze-
kazywany we Mszy św. nie będzie
nieszczery, ale potwierdzający wolę
pojednania się ze wszystkimi.

Jałmużna

Pismo św. mówi, że jałmużna
zakrywa mnóstwo grzechów. A Pan
Jezus uczył: „gdy ty dajesz jałmuż-
nę niechaj nie wie lewica co prawica
twoja czyni”. „Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą, natłoczo-
ną, utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrza wasze” (Łk 6,38).

Pan Jezus chce byśmy dzielili się
materialnymi dobrami z potrzebu-
jącymi nie z tego co nam zbywa, ale
z hojności serca. W Księdze Rodzaju
czytamy, że Kain składał ofiarę Bo-
gu z gorszych plonów ziemi, a Abel
z najdorodniejszych owiec. I wzgar-
dził Bóg ofiarą Kaina. Jałmużna
wielkopostna jest też ofiarą pokut-
ną za nasze grzechy. Mało masz –
mało dawaj, dużo masz – daj więcej,
ale zawsze bądź ofiarny. Jezus po-
chwalił wdowę, która wrzuciła do
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skarbony jeden pieniążek, a było
to całe jej utrzymanie. Sługa Bo-
ży Jan Paweł II podczas ostatniej
pielgrzymki do Polski w Krako-
wie mówił o „wyobraźni miłosier-
dzia”. Kto nie czyni miłosierdzia
spotka go sąd bez miłosierdzia, bo
z uczynków będziemy sądzeni: „By-
łem głodny, spragniony, w podróży,
nagi, chory, a. . .” i kończy „cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, Mnieście uczynili”
(por. Mt 25,35nn).

Mamy w naszych rodzinach
skarbonki (myślę, że każda ro-
dzina zabrała skarbonkę Caritas
z kościoła). Niech zaoszczędzone
przez umartwienie się fundusze po-
służą jako pomoc bardzo biednym
parafianom. W ubiegłym roku ze
skarbonek wielkopostnych zebrali-
śmy prawie 3 tys. zł do dyspozycji
parafialnej Caritas.

Rekolekcje wielkopostne

W tym roku rekolekcje wielko-
postne rozpoczniemy w sobotę, 15
marca, przed Niedzielą Palmową
na wieczornej Mszy św. o godz.
18.00. Trwać będą do 19 marca,
do Wielkiej Środy. Rekolekcje po-
prowadzi ks. kanonik Tomasz Bie-
drzycki z par. św. Brygidy w Gdań-
sku – notariusz w Kurii Metropo-
litalnej Gdańskiej. Rekolekcje św.
obejmą w tych dniach dzieci szkol-
ne, gimnazjalistów, młodzież szkol-
ną i pozaszkolną oraz dorosłych.
Udział w rekolekcjach świętych jest
obowiązkiem sumienia. Zatem nie

może się to ograniczyć tylko do od-
bycia spowiedzi św. Trzeba uczest-
niczyć w rekolekcyjnych naukach,
dla pogłębienia wiary jak i głębsze-
go poznania prawd wiary. Rekolek-
cje odprawiają też papież, biskupi
i kapłani. W naszym sanktuarium
rekolekcje wielkopostne bezpośred-
nio przygotują nas do przeżycia
Wielkiego Tygodnia oraz najwięk-
szego ze świąt liturgicznych Zmar-
twychwstania Pańskiego. Pracują-
cych proszę, by skorzystali z nauk
rekolekcyjnych w godzinach wie-
czornych. Udział w rekolekcjach
szczególnie kładę na sercu naszej
młodzieży szukającej drogi życia
i odpowiedzi na wiele pytań doty-
czących sensu istnienia. W niektó-
rych szkołach ponadgimnazjalnych
księża katecheci wymagają w zeszy-
cie do religii potwierdzenia uczest-
nictwa w rekolekcjach św. w swojej
parafii zamieszkania.

Wielki Tydzień

Szczególnymi dniami Wielkiego
Tygodnia są Wielki Czwartek, Wiel-
ki Piątek i Wielka Sobota. W Wielki
Czwartek przed południem wszy-
scy kapłani koncelebrują z księżmi
biskupami Mszę św., podczas któ-
rej są poświęcane oleje krzyżma św.
chorych i katechumenów. Odnawia-
ją też przysięgę wierności swojemu
biskupowi. W ciągu długiego ponty-
fikatu papież Jan Paweł II co roku
pisał list do kapłanów na Wielki
Czwartek. Jest to bowiem święto
kapłaństwa, gdyż w Wielki Czwar-
tek podczas Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus ustanowił sakramenty
Eucharystii i kapłaństwa.
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W kościołach parafialnych w go-
dzinach wieczornych uroczyście ob-
chodzimy pamiątkę ustanowienia
Eucharystii (Najświętszego Sakra-
mentu). Pan Jezus w Wieczerni-
ku z udziałem Apostołów odprawił
pierwszą Mszę św. i polecił Apo-
stołom ją sprawować po wszystkie
czasy. Każda Msza św. jest pono-
wieniem Ostatniej Wieczerzy i ma
nieskończoną wartość, gdyż to sam
Chrystus modli się za nas i w na-
szym imieniu składa ofiarę z siebie
Ojcu Niebieskiemu.

W Wielki Czwartek Judasz do-
puścił się zdrady Pana Jezusa i tak
rozpoczęła się Jego męka. Naszym
udziałem we Mszy św. Wielko-
czwartkowej podziękujmy Panu Je-
zusowi za ustanowienie Eucharystii
i kapłaństwa.

Wielki Piątek jest dniem pokuty,
powagi, modlitwy i żałoby. Jest to
dzień śmierci Chrystusa za nasze
grzechy, za moje grzechy. Szczegól-
nie w tym dniu wykorzystujemy
wolne chwile, by przyjść do ko-
ścioła na modlitwę, a w godzinach
popołudniowych na nabożeństwo
adoracji krzyża: „Na którym zawi-
sło zbawienie świata”. Przyjdźmy
z pokłonem. W tym dniu szczegól-
ną wymowę mają słowa modlitwy.
„Kłaniamy się Tobie Jezu Chryste
i błogosławimy Ciebie, żeś przez
krzyż i mękę swoją świat odkupić
raczył”.

Adorujmy Pana Jezusa w grobie
razem z panami strażakami.

W Wielki Piątek obowiązuje nas
ścisły post. Szczególnie w tym dniu
odmawiajmy sobie oglądania tele-
wizji. Na godzinę 18.00 wszystkich

zapraszam do kościoła na wspólną
modlitwę. W tym dniu bowiem nie
odprawia się Mszy św.

W tym dniu naszą jałmużną
wspieramy franciszkańską kusto-
dię w Ziemi Świętej czuwającą
nad chrześcijańskimi pamiątkami.
Powinniśmy wiedzieć, że katolicy
w Ziemi Świętej stanowią bardzo
małą wspólnotę i są zasadniczo bar-
dzo biedni. W ostatnich latach wielu
katolików w poszukiwaniu lepszych
warunków życia wyjechało z Ziemi
Świętej.

Wielka Sobota – to wigilia Zmar-
twychwstania Pańskiego. To czas
czuwania i oczekiwania. Nawiedź-
my grób Pański, i przynieśmy do
święcenia pokarmy na stół wiel-
kanocny. Jest to zwyczaj sięgają-
cy ósmego wieku. Podzielmy się
też z biednymi, wkładając dary
do kosza przy ołtarzu. Członkowie
parafialnej Caritas jeszcze w tym
dniu, darami, które złożycie, ob-
dzielą biednych w parafii. Niech to
będzie znak solidarności z potrze-
bującymi.

Celebrację Wigilii Wielkanocnej,
zakończoną Mszą św. i procesją
rezurekcyjną, rozpoczniemy o go-
dzinie 22.00 a zakończymy około
godziny pierwszej po północy. Jest
to nabożeństwo czuwania. Teksty
ukazujące historię zbawienia przy-
gotują też członkowie naszej neoka-
techumenalnej wspólnoty. Przynie-
śmy ze sobą znicze, które zapalimy
na liturgię poświęcenia światła i po-
tem na rezurekcyjną procesję. Istot-
nymi częściami nabożeństwa wigilii
czuwania są: poświęcenie światła,
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czytanie o historii zbawienia, po-
święcenie wody chrzcielnej z odno-
wieniem przyrzeczeń chrzcielnych,
Msza św. i procesja rezurekcyjna.

Jest ważne, by tak zaplanować
sobie prace kulinarne w kuchni, by
mieć czas na uczestnictwo w na-
bożeństwie podczas tych trzech dni
świętych (czwartku, piątku i so-
boty). Są to, liturgicznie związane
z Wielkanocą, najważniejsze dni
w roku kościelnym.

Paschalne zwyczaje

Święta wielkanocne są święta-
mi najważniejszymi w Kościele. Są
świętami radości ze zmartwych-
wstania Chrystusa, którą wyrażają
na różne sposoby. Jednym z nich
jest uroczysty posiłek w wielkanoc-
ny poranek podobny do wieczerzy
wigilijnej. W Wielką Sobotę świę-
cimy pokarm na stół wielkanocny.
Święcenie pokarmów rozpowszech-
niło się już w VIII wieku w kościele
wschodnim jak i zachodnim. W Pol-
sce przyjął się ten zwyczaj w XIV w.
Posiłek wielkanocny nawiązuje do
wieczerzy paschalnej przed męką
Pana Jezusa, który polecił aposto-
łom przygotować paschalną ucztę,
obchodzoną przez Izraelitów na pa-
miątkę wyjścia z niewoli egipskiej.
Podczas paschalnej wieczerzy Pan
Jezus dał siebie samego jako po-
karm w postaci chleba i wina,
przemieniając je w Ciało i Krew
swoją. W dniu zmartwychwstania
spożył wieczerzę z uczniami idą-
cymi do wsi Emaus. Gdy łamał
chleb, poznali uczniowie, że to jest

Pan Jezus. Tym gestem dał im
się rozpoznać. Nasz uroczysty po-
siłek wielkanocny sięga korzeniami
tamtych wydarzeń.

W modlitwie błogosławieństwa
pokarmów prosimy, aby Pan Je-
zus obdarzył nasze serca radością
i wzajemną życzliwością, słowami
„pozwól nam z wiarą przeżywać
Twoją obecność między nami pod-
czas wielkanocnego posiłku, aby-
śmy mogli radować się udziałem
w Twoim Zmartwychwstaniu”.

Na wielkanocnym stole winny
znaleźć się pokarmy pobłogosławio-
ne w Wielką Sobotę. A zatem:
chleb, mięso, wędliny, jajka, pieprz,
sól, chrzan, wielkanocny baranek
udekorowany zielenią. Wszystkie
te pokarmy mają swoją wymowę.
Chleb i wszelkie pieczywo jest pa-
miątką nakarmienia na pustkowiu
rzeszy ludzi słuchających Pana Je-
zusa, ale też i pamiątką wydarzenia
z Wieczernika. Tu Pan Jezus wziął
chleb, pobłogosławił i powiedział:
„To jest Ciało moje”. Pan Jezus
jest obecny pod postaciami eucha-
rystycznymi w swoim uwielbionym
zmartwychwstałym ciele.

Mięso i wędliny są pamiątką
baranka, którego Izraelici spoży-
li wychodząc z niewoli egipskiej
i co roku spożywali go na tę pa-
miątkę. Pana Jezusa we Mszy św.
przyzywamy przed Komunią św. ja-
ko Baranka Bożego. Dzielenie się
poświęconym jajkiem, jak w wigi-
lię Bożego Narodzenia opłatkiem,
przypomina naszą nadzieję na ży-
cie wieczne, którego jeszcze nie
osiągnęliśmy, jak spożywane jajko
jeszcze nie jest pisklęciem.
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Sól jest symbolem trwałości,
dodaje smaku potrawom, zacho-
wuje od zepsucia. Chrześcijanie
mają być solą tej ziemi. Pieprz,
chrzan symbolizują gorzkie zioła,
które Żydzi dodawali do sosu, do
mięs, na pamiątkę gorzkiej niewol-
niczej pracy w Egipcie. Wielkanoc-
ny baranek jest symbolem baranka
paschalnego, którego Żydzi spoży-
li w nocy poprzedzającej wyjście
z Egiptu.

Niech Chrystus Zmartwych-
wstały przemieni nasze codzienne
wielkopiątkowe smutki w wielka-
nocną radość, aby serca odnowione
w sakramentalnej pokucie, radosne
pozostały na zawsze.

Święto Miłosierdzia Bożego

W pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy, 30 marca obchodzić będziemy
Święto Miłosierdzia Bożego. Aż 13
razy św. siostra Faustyna zapisała
w „Dzienniczku”, że Pan Jezus na-
pominał ją, aby nalegała na ustano-
wienie Święta Miłosierdzia Bożego
w niedzielę po Wielkanocy. Święto
to oficjalnie zatwierdził sługa Boży
Jan Paweł II. Pan powołał go do
siebie w wigilię Święta Miłosier-
dzia Bożego. Zatem z woli samego
Chrystusa zostało ustanowione to
święto. Stanowi ono jeden z ele-
mentów kultu Miłosierdzia Bożego,
obok Obrazu Miłosierdzia, koronki
do Miłosierdzia Bożego i godziny
miłosierdzia.

Bardzo się cieszę, że dzięki ofiar-
ności parafian mamy w Czernie-
wie świątynię Miłosierdzia Bożego,

konsekrowaną przez naszego arcy-
pasterza właśnie w Święto Miłosier-
dzia Bożego w 2005 r. W związku
z tym w niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego 30 marca obchodzić będziemy
w Czerniewie odpust. Skorzystaj-
my z odpustu zupełnego. Zapra-
szam wszystkich drogich parafian
do Czerniewa na odpustową sumę
w niedzielę 30 marca na godzi-
nę 12.30. Zapraszam też parafian
z Trąbek Wielkich do udziału w pie-
szej pielgrzymce na uroczystość od-
pustową do Czerniewa.

Dzień świętości życia

Uroczystość ta jest związana ze
Świętem Zwiastowania Pańskiego,
25 marca. W tym roku ze względu
na oktawę Zmartwychwstania jest
ono przeniesione na poniedziałek,
31 marca. Wielu wiernych w tym
dniu podejmuje duchową adopcję
poczętego dziecka. Polega ona na
odmawianiu przez 9 miesięcy krót-
kiej modlitwy oraz dzięsiatki Ró-
żańca w intencji poczętego dziecka,
by rodzice przyjęli go z miłością i po-
zwolili mu żyć. Życie ludzkie jest
święte i nienaruszalne od poczęcia
do naturalnej śmierci. Wszelkie ata-
ki na życie człowieka godzą w piąte
Boże przykazanie oraz w prawo
człowieka poczętego do życia. Nie
może być żadnego przyzwolenia dla
zabójstw dzieci poczętych, a na-
wet milczenia wobec propagowania
tych zbrodni. Jest to poważnym
grzechem zaniedbania.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2008

2 marca: 4. Niedziela Wielkiego
Postu

1 Sm 16,1b.6–7.10–13a

Ef 5,8–14

J 9,1–41

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie:
„Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził
niewidomym – on czy jego rodzice?”
(J 9,2).

Nie mówmy nigdy: „Spotkała go ka-
ra Boża”. Mówiąc tak, umniejszamy
Boga – widzimy w Nim tylko sę-
dziego, który trzyma w ręku kodeks
praw ludzkich.

Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli:
„Wiemy, że to jest nasz syn i że się
urodził niewidomym. Nie wiemy,
jak się to stało, że teraz widzi, nie
wiemy także, kto mu otworzył oczy.
Zapytajcie jego samego, ma swoje
lata, niech mówi za siebie”. Tak
powiedzieli jego rodzice, gdyż bali
się Żydów (J 9,20–22).

Czy nie jesteśmy czasem podobni do
rodziców niewidomego, którzy wi-
dzieli cud dokonany przez Jezusa,
ale bali się do tego przyznać? Czy
nie wstydzimy się wiary w biurze,
na urlopie, w publicznych wypowie-
dziach?

9 marca: 5. Niedziela Wielkiego
Postu

Ez 37,12–14

Rz 8,8–11

J 11,1–45

Marta rzekła do Jezusa: „Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł” (J 11,21).

Jak często modlimy się i nie je-
steśmy wysłuchani. Tymczasem nie
ma modlitw bez odpowiedzi. Trzeba
ufać i nieraz długo czekać, a Bóg
da znacznie więcej niż to, o co Go
prosimy.

Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem. Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki (J 11,25–26).

Słowa te przejmują dreszczem bar-
dziej niż otwarcie grobu. Świadczą
o tym, że Jezus był Bogiem. W ca-
łym czytanym fragmencie Ewangelii
zawarta jest jedna z największych
prawd o Bogu chrześcijańskim: Je-
zus jest Bogiem i człowiekiem. Jako
Bóg wymagał heroicznego aktu wia-
ry wtedy, kiedy po zawiadomieniu
Go o śmiertelnej chorobie Łazarza,
dwa dni zwlekał i przybył dopiero
wtedy, gdy Łazarz umarł. Trzeba
wierzyć, że Bóg jest większy i mą-
drzejszy od nas. Jezus-człowiek ra-
zem z innymi zapłakał nad grobem
Łazarza i tym samym nad wszyst-
kimi cierpiącymi i umierającymi na
świecie. O Jego człowieczeństwie
świadczą też słowa modlitwy w in-
tencji Łazarza i jego rodziny: „Ojcze,
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dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał”
(J 11,41). Bardzo ludzka modlitwa
za kogoś bliskiego. Tajemnicą naszej
wiary jest nie tylko Jezus eucha-
rystyczny, ale i wyznanie prawdy
o Bóstwie i człowieczeństwie Jezu-
sa, wyznanie prawdy, że Jezus jest
Bogiem i człowiekiem.

16 marca: Niedziela Palmowa

w czasie procesji

Mt 21,1–11

w czasie Mszy św. Iz 50,4–7

Flp 2,6–11

Mt 26,14–27,66

Przyprowadzili oślicę i źrebię i poło-
żyli na nie swe płaszcze, a On usiadł
na nich (Mt 21,7).

Długo oczekiwano na Mesjasza. Jed-
ni prorocy mówili o Mesjaszu try-
umfującym, a drudzy o cierpiącym
słudze Jahwe. Wydawałoby się – ob-
razy sprzeczne ze sobą. Tymczasem
wszechmogący Jezus po wskrzesze-
niu Łazarza wjeżdża do Jerozolimy
na osiołku, otoczony tłumem ludzi
z palmami w rękach. Tak niedługo
przed śmiercią na krzyżu.

To, co najważniejsze dla Boga, od-
bywa się po cichu, tak jak poca-
łunek, wyznanie miłości, spowiedź
święta przed śmiercią. Nie w wiel-
kim tryumfie, ale w wewnętrznym
skupieniu człowieka. Najważniejsze
dokonuje się w ciszy wewnętrznej.

23 marca: Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a–43

Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8

J 20,1–9 lub Łk 24, 13–35

A pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu (J 20,1).

Wielka Noc to wielka ciemność,
ciemność ludzkiej rozpaczy, ludzkiej
wątpliwości, ludzkiego smutku i pła-
czu. Mówią, że w Wielką Noc tylko
Matka wierzyła w zmartwychwsta-
nie, bo pierwszy episkopat w ogóle
stracił wiarę. Właśnie wtedy, kiedy
ludzi ogarnęła tak wielka ciemność,
gdy wszystko się załamało – Bóg
okazał swoją moc i potęgę: Pan Je-
zus zmartwychwstał. Odtąd nie ma
już sensu ludzka rozpacz, że zło jest
silniejsze od dobra. Już nie ma sen-
su ludzka wątpliwość, że tajemnice
wiary są nielogiczne. Już nie ma
sensu ludzki płacz, że chowamy do
grobu ciało razem z duszą.

Jeżeli ogarnie nas kiedy smutek,
zwątpienie, rozpacz, lęk, wtedy pa-
miętajmy, że Bóg jest najbliżej nas.
Jeden krok od nadziei. Tylko Bóg
wydobędzie nas z naszej matni i dna.

Był czas, kiedy wiele chmur gro-
madziło się nad Polską i święconka
w koszyku była skąpa, baranek
schudł i wydawało się, że nie utrzy-
ma chorągiewki na swych chudych
nogach. Właśnie wtedy, kiedy wy-
dawało się, że jest źle, Ewangelia
mówiła nam do ucha: Jest dobrze,
bo można liczyć tylko na Pana Boga,
Jego miłosierdzie, Jego wielkość i w
obliczu zmartwychwstania wszyst-
kie nasze smutki, rozpacze, płacze,
wątpliwości są bezsensowne.

9



30 marca: Święto Miłosierdzia
Bożego

Dz 2,42–47

1 P 1,3–9

J 20,19–31

...przyszedł Jezus, stanął pośrod-
ku i rzekł do nich: „Pokój wam!”
(J 20,19).

Pokój, jaki daje Jezus, jest pokojem
Bożym, a nie świętym spokojem
w ludzkim rozumieniu. Nie oznacza
wypoczynku, wygodnictwa, miesz-
kania opłaconego na kilka lat z góry.
Jest ciągłym dramatem, walką o to,
żeby okazać charakter w trudno-
ściach, w cierpieniach pokazać, że
umiemy kochać, w chwilach lęku

przed śmiercią udowodnić, że się jej
nie boimy, ponieważ zbliżamy się
do Boga. Pokój Boży pozwala w naj-
większych trudnościach opierać się
na wierze w Boga.

Jaką radę można dać człowiekowi
niewierzącemu? Tylko jedną: żeby
z góry nie zakładał, że Pana Boga nie
ma i żeby szukał Go, żeby wiedział,
że nie jest bezpański i że nic mu
Boga nie może zastąpić. Nawet
niewierzący może się modlić. Może
modlić się o to, żeby Bóg pojawił
się w jego życiu. Wtedy Bóg zawsze
się pojawi. Naszym największym
grzechem jest zakładać z góry, że
Pana Boga nie ma. Wtedy człowiek
zamyka wszystkie możliwości wiary.

Ks. Jan Twardowski

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
15 –19 marca 2008 r.

Sobota 15 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.

17.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom
pierwszokomunijnym

Niedziela 16 marca

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii; po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 17 marca

8.00 Msza św. z nauką stanową dla kobiet i mężczyzn
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.;

„Bądźmy uczniami Chrystusa” – akademia w gimnazjum
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11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków z Mszą św.

12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum na
temat etosu i autorytetu nauczyciela

17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką stanową dla kobiet i mężczyzn

17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich
parafian

18.00 Msza św. z nauką stanową dla kobiet i mężczyzn

19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 18 marca

8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum;
w gimnazjum spotkanie z księdzem wykładowcą psychologii
Gdańskiego Seminarium Duchownego

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków z Mszą św.

12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum

17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich
parafian

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 19 marca – dzień spowiedzi św. od godz. 7.30; na wszystkich
Mszach św. błogosławieństwo z odpustem zupełnym; proszę o ofiary
dla ojca rekolekcjonisty

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich

9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci

14.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.

16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

Wielki Czwartek 20 marca – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 21 marca – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 22 marca – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.

i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00
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JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy – cz. 4

Tydzień czwarty
Prośba o nowe napełnienie
Duchem Świętym
i o dar modlitwy

Treść czwartego tygodnia to mo-
dlitwa o nowe napełnienie Duchem
Świętym, tak często, jak Pan tego
chce. Codziennie będziemy modlić
się i kontemplować Zesłanie Du-
cha Świętego na Jezusa po chrzcie
w Jordanie. Po chrzcie z wody przez
Jana, Jezus zostaje namaszczony
Duchem Świętym i otrzymuje „wy-
lanie Ducha Świętego”. Będę prosił
Jezusa, aby mnie namaścił swym
Duchem i obdarzył potrzebnymi da-
rami, zwłaszcza darem modlitwy.

Sam Jezus jako Bóg, tworzący
jedność z Bogiem-Duchem Świętym,
został w nowy sposób napełnio-
ny Duchem Świętym (Łk 3,21–22;
4,1.14). Najświętsza Dziewica, za-
wsze „pełna łaski” (Łk 1,28) przeby-
wała wraz z apostołami w Wieczer-
niku w dniu Pięćdziesiątnicy i na
nowo została napełniona Duchem
Świętym (Dz 1,14; 2,4). A w parę
dni po Pięćdziesiątnicy, Duch Świę-
ty ponownie zstąpił na apostołów
i uczniów (Dz 4,23–31).

Zarówno Ojciec, jak i Jezus po-
syłają Ducha Świętego: Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imię moje (J 14,26) i On (Jezus)
będzie was chrzcił Duchem Świętym
i ogniem (Mt 3,11). O to właśnie
prosimy.

Duch Święty nie zstępuje na nas
ze względu na nasze zasługi: Bo
dla was jest obietnica i dla dzieci
waszych i dla wszystkich, którzy są
daleko, a których powołał Pan Bóg
nasz (Dz 2,39) i Oto ja ześlę na was
obietnicę mojego Ojca (Łk 24,49).
W ostatnich dniach – mówi Bóg –
wyleję Ducha mojego na wszelkie
ciało. Nawet na niewolników i nie-
wolnice moje wyleję w owych dniach
Ducha mego (Dz 2,17–18).

Duch Święty nie jest nam dany
proporcjonalnie do zasług lecz obfi-
cie. Z niezmierzonej obfitości udziela
(Bóg) Ducha (J 3,34).

Modląc się o „nowe wylanie
Ducha Świętego” możemy prosić
o szczegółowe dary, zwłaszcza o da-
ry pożyteczne w naszej pracy. Na
przykład osoba będąca nauczycie-
lem może prosić o dar nauczania.
Lekarz i pielęgniarka mogą pro-
sić o dar uzdrawiania. Charyzmat
jest łaską szczególną, nie każde-
mu daną, mającą budować Ciało
Chrystusowe, którym jesteśmy. Mo-
żemy z ufnością oczekiwać, że Pan
obdarzy nas tym, czego najbardziej
potrzebujemy i co najlepiej odpowia-
da naszemu życiu – życiu członków
Ciała Chrystusowego – Kościoła.
Wówczas będziemy postępować nie
według ciała, ale według Ducha
(Rz 8,4).

Dar, o który zawsze możemy
prosić, to dar modlitwy: osobistego
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pełnego miłości stosunku do Jezusa
i poznania Jezusa przez miłość.

Ci, którzy otrzymali „nowe wyla-
nie Ducha Świętego” doświadczają,
że, słowa Pisma Świętego przema-
wiają do nich w nowy, osobisty,
nieznany dotąd sposób. Drugim da-
rem często się wtedy pojawiającym
jest dar języków.

Wielu ludzi odkryło dar języków
jako szczególną pomoc w dojściu do
modlitwy kontemplacyjnej. Dzieje
się tak dlatego, że jest on szcze-
gólnym typem kontemplacji. Gdy
kontempluję w ciszy, patrzę oczyma
wiary, bez medytacji i refleksji, na
Pana. Kontemplacja w ciszy jest mo-
dlitwą pozapojęciową, patrzeniem
z miłością na Pana Jezusa. Modli-
twa w językach też jest modlitwą
pozapojęciową, patrzeniem z mi-
łością na Pana. Gdy mówię lub
śpiewam w językach, nie posługuję
się żadnym istniejącym językiem.
Analizy naukowe nagrań „języków”
nigdy nie odkryły w nich struktury
języka naturalnego. Gdy modlę się
w językach, wydaję dźwięki dla języ-
koznawcy nonsensowne. Znaczenie
modlitwy w językach nie jest za-
warte w wydawanych dźwiękach –
tak byłoby wtedy, gdyby wypowia-
dane słowa odpowiadały pojęciom.
Znaczenie modlitwy w językach
zawarte jest w sercu, ponieważ
modlitwa w językach jest poza
pojęciowa. Wydawane dźwięki to
nie słowa. Nie one odpowiadają po-
jęciom. Są to sylaby bez znaczenia.

Modlitwa w językach jest to „gło-
śna kontemplacja”. Istnieje pewna
analogia pomiędzy śpiewem w języ-
kach i odmawianiem różańca. W ró-
żańcu kontempluje się tajemnice

życia Jezusa mówiąc równocześnie
słowa Zdrowaś itd. Gdy odmawiam
różaniec, „rozmyślam” o kolejnych
tajemnicach, w rzeczywistości w ta-
jemnicach tych patrzę kontempla-
cyjnie na Jezusa i Jego Matkę. Mó-
wię słowa, ale nie zwracam uwagi
na ich znaczenie. Kieruję uwagę nie
na słowa, które wypowiadam, lecz
na Pana Jezusa, na którego patrzę
i kontempluję Go. Użyteczność „mo-
dlitwy w językach” nie objawia się
przede wszystkim na spotkaniach
modlitewnych grup charyzmatycz-
nych. Dar języków ma w pierwszym
rzędzie budować osobistą modlitwę
tego, kto go używa (por. Kor 14,2–4).

Jeżeli nie posiadam daru języ-
ków, a chciałbym go mieć, jak go
otrzymać?

Prosząc o niego. Gdy się modlicie
o nowe wylanie Ducha Świętego,
proście Pana, głośno lub po cichu
w sercu, o ten dar.

Później:
Spójrzcie na Pana Jezusa „ocza-

mi wiary”.
Zacznijcie śpiewać lub mówić

sylaby do Niego, sylaby „bez sensu”,
jak dziecko, które jeszcze nie potrafi
mówić.

Pozwólcie by płynął strumień
sylab. Jeżeli stwierdzicie, że się
modlicie dźwiękami, których nie ro-
zumiecie, otrzymaliście dar języków.

Kilka praktycznych wskazań:
– uklęknij czy usiądź z szacun-

kiem,
– wyciągnij przed siebie ręce,

dłońmi ku górze, w geście przyjmo-
wania,
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– proś Pana, by cię napełnił Du-
chem Świętym – śpiew hymnu do
Ducha Świętego i modlitwa własny-
mi słowami o napełnienie swoim
Duchem i swoimi darami,

– proś o dar modlitwy kon-
templacyjnej, o miłość, o modlitwę
w językach, o uzdrowienie, o dar
zarządzania, przemawiania publicz-
nie, studiowania,

– trwaj w ciszy, niech Pan wyleje
swojego Ducha.

Panie, dziękuję Ci za to, że
zesłałeś mi swego Ducha Świętego,
Ducha wiary, nadziei i miłości,
Ducha modlitwy.

Dziękuję za Twe dary.
Najbardziej dziękuję Ci Panie za

dar Ciebie samego dla mnie, tutaj,
teraz przez Twego Świętego Ducha.

Amen.

Codzienna modlitwa
na tydzień czwarty

Lepsze poznanie Jezusa

Dzień pierwszy

1. Ewangelia św. Łukasza o Kusze-
niu Jezusa (Łk 4,1–13).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
o zrozumienie sposobu działania
szatana, lepsze poznanie Jezusa
i zrozumienie Jego dróg tak, aby
Go bardziej pokochać i wierniej za
Nim postępować.

3. Kontemplowanie Jezusa kuszo-
nego przez szatana i udzielającego
mu odpowiedzi.
a) Diabeł kusi Jezusa, aby przywią-
zywał wielką wagę do rzeczy mate-
rialnych. Jezus potwierdza priorytet
spraw duchowych (w.3–4).

b) Diabeł kusi Jezusa, aby szukał
swojej chwały na tym świecie, a Je-
zus odnosi wszelką chwałę do Ojca
(w.5–8).
c) Diabeł stawia przed Jezusem
pokusę pychy, Jezus odrzuca ją,
mówiąc: „Nie będziesz kusił Pana
Boga twego” (w.9–12).
Zwróć uwagę na sposób działania
szatana: prowadzi nas do szukania
bogactw i zaszczytów, a później do
pychy i innych grzechów. Jezus
uczy nas stawiać sprawy duchowe
na pierwszym miejscu, nie szukać
własnej chwały lecz chwały Bożej
i dalej wiedzie w kierunku pokory
i innych cnót.

4. Modlitwa:
Jezu, pomóż mi poznać sposób dzia-
łania szatana i przeciwstawiać się
mu.
Pomóż opierać się nęcącym bogac-
twom tego świata, zaszczytom i szu-
kaniu chwały ludzkiej.
Chcę być z Tobą, wolny od przywią-
zania do bogactw, wolny od przywią-
zania do zaszczytów,uniżony, pełen
szacunku, pokorny i wolny jak Ty.
Naucz mnie Jezu Twoich dróg.
Amen.

5. Krótkie modlitwy do powtarzania
w ciągu dnia:
Naucz mnie Twoich dróg.
Kocham Cię Jezu i wybieram Ciebie.

***
Dzień drugi

1. Ewangelia św. Łukasza 4,14–21:
Jezus rozpoczyna działalność pu-
bliczną i określa się słowami z księgi
Proroka Izajasza.

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
aby lepiej poznać Jezusa, bardziej

14



Go pokochać i jak najwierniej za
Nim postępować.

3. Kontempluj Jezusa:
a) „Potem powrócił Jezus w mocy
Ducha... i nauczał w ich synago-
gach” (w.14–15).
b) „I powstał aby czytać... «Duch
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więź-
niom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych od-
syłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski od Pana»” (w.18–19).
c) „Dziś spełniły się te słowa, któ-
reście słyszeli” (w.21).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, naucz mnie poznawać
Cię lepiej jako namaszczonego Du-
chem przez Twego Ojca, aby mi gło-
sić Dobrą Nowinę, obdarzyć mnie
wolnością, otworzyć moje oczy, abym
widział.
Pomóż mi Jezu zrozumieć, kim jesteś
dla mnie.
Amen.

5. Modlitwa w ciągu dnia:
Pozwól mi lepiej Cię poznać.
Posłał mnie nieść Dobrą Nowinę
ubogim.

***
Dzień trzeci

1. Ewangelia św. Łukasza o błogo-
sławieństwach (Łk 6,17–26).

2. Proś Jezusa o łaskę, której pra-
gniesz: aby Go lepiej poznać w Jego
nauczaniu, przez to bardziej poko-
chać i za Nim iść.

3. Punkty pomocne do lepszego
poznania nauczania Jezusa:

a) „Błogosławieni jesteście wy, ubo-
dzy, albowiem do was należy Króle-
stwo Boże” (w.20).
b) „Błogosławieni wy, którzy te-
raz płaczecie, albowiem śmiać się
będziecie” (w.21).
Zamiast powyższych można wziąć
błogosławieństwa według św. Ma-
teusza (Mt 5, 3–11). Można też
zastosować każde kolejne błogosła-
wieństwo do Jezusa, nie tylko roz-
patrując je jako część Jego nauki,
ale przyjrzeć się temu, jak On sam
stosował je w życiu.

4. Modlitwa:
Panie Jezu, naucz mnie swoich dróg,
Ty sam mnie poucz.
Ty jesteś wypełnieniem tych błogo-
sławieństw.
Naucz mnie zrozumieć Cię i lepiej
Cię poznać, być podobnym do Ciebie,
być Twym uczniem.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Naucz mnie dróg Twoich.
Naucz mnie poznawać Cię lepiej.

***
Dzień czwarty

1. Przeczytaj naukę Jezusa o prawie
miłości u św. Łukasza (Łk 6,27–36).

2. Proś o łaskę jakiej pragniesz:
Panie Jezu, pomóż mi lepiej Cię
poznać poprzez Twoje nauczanie
o miłości, abym Cię bardziej poznał
i wierniej za Tobą postępował.

3. Punkty pomocne do kontemplo-
wania Jezusa w Jego nauczaniu
o prawie miłości:
a) „Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą ; błogosławcie tym, któ-
rzy was przeklinają, i módlcie się
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za tych, którzy was oczerniają”
(w.27–28).
b) „Miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego
się za to nie spodziewając” (w.35).
c) „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (w.36).
Zwróć uwagę nie tylko na sposób
w jaki Jezus naucza o miłości, ale
także na to, jak to nauczanie odnosi
się do Jego postępowania, do tego,
jak On kochał.

4. Modlitwa:
Panie Jezu, pomóż mi lepiej Cię po-
znawać poprzez Twoją naukę o mi-
łości i Twoją miłość do mnie oraz
poprzez moją miłość do Ciebie.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Dziękuję Jezu, że mnie kochasz.
Pomóż mi lepiej Cię poznawać.

***
Dzień piąty

1. Przeczytaj opis uzdrowienia do-
konanego przez Jezusa: Łk 7,1–16.

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Spraw Jezu, bym Cię lepiej poznał,
bym Cię bardziej kochał i wierniej
za Tobą postępował.

3. Punkty pomocne do kontemplo-
wania uzdrowień dokonanych przez
Jezusa.
Tekst Pisma Świętego opisuje dwa
uzdrowienia: uzdrowienie sługi set-
nika i wskrzeszenie syna wdo-
wy. Wybierz jedno z tych dwóch
uzdrowień jako przedmiot modli-
twy. Zwróć szczególną uwagę na:
a) miłość i współczucie z jakim
Jezus uzdrawia;
b) moc, z jaką uzdrawia, potęgę
Jego miłości;

c) fakt, że Jezus uzdrawia w odpo-
wiedzi na wyrażone – słowami lub
bez słów – potrzeby.

4. Modlitwa:
Panie Jezu, dziękuję ci za Twoją
miłość, i za jej uzdrawiającą moc.
Pomóż mi Jezu, przyjąć w pełni
Twoją uzdrawiającą miłość i odpo-
wiedzieć na nią.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Uzdrów mnie Twoją miłością.
Spraw Jezu, bym Cię lepiej poznał.

***
Dzień szósty

1. Przeczytaj fragment Ewangelii
św. Łukasza o nauczaniu Jezusa
o wierze w Niego (Łk 8,22–25).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, pomóż mi lepiej poznać przez
wiarę Twój stosunek do mnie, po to
bym Cię bardziej pokochał i wierniej
za Tobą postępował.
Jezu, spraw aby rosło moje zaufanie
do Ciebie.

3. Punkty pomocne w kontemplacji
Jezusa:
a) „Pewnego dnia wsiadł ze swymi
uczniami do łodzi” (w.22).
b) „A gdy płynęli, zasnął. Wtedy
przypadł gwałtowny wiatr na jezio-
ro, tak że fale ich zalewały i byli
w niebezpieczeństwie. Przystąpili
więc do Niego i obudzili Go, wo-
łając: «Mistrzu, Mistrzu, giniemy!»
Lecz On wstał, rozkazał wichro-
wi i wzburzonej fali; uspokoiły się
i nastała cisza” (w.23–24).
c) „A do nich rzekł: «Gdzie jest
wasza wiara?»” (w.25).

4. Modlitwa:
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Panie Jezu, wierzę w Ciebie. Wzmoc-
nij moją wiarę.
Ufam Jezu, że uspokoisz każdą burzę
w moim życiu.
Wołam teraz do Ciebie prosząc Cię
o pomoc.
Spraw abym zaufał Ci jeszcze moc-
niej.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, przymnóż mi wiary w Ciebie.
Jezu, ufam Tobie!

***
Dzień siódmy

1. Przeczytaj naukę Jezusa o pójściu
za Nim (Łk 9,57–62).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, daj mi łaskę tak wielkiego
poznania Ciebie, abym Cię zawsze
kochał i szedł za Tobą nie oglądając
się wstecz.

3. Punkty pomocne w kontemplacji
Jezusa:
a) „A gdy szli drogą, ktoś powie-
dział do Niego: «Pójdę za Tobą
dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu
odpowiedział: «Lisy mają nory i pta-
ki powietrzne – gniazda, lecz Syn
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by
głowę mógł oprzeć»” (w.57–58).

b) „Do innego rzekł: «Pójdź za
Mną». Ten zaś odpowiedział: «Pa-
nie, pozwól mi najpierw pójść i po-
grzebać mojego ojca». Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych, a ty idź i głoś króle-
stwo Boże»” (w.59–60).
c) „Jeszcze inny rzekł: «Panie chcę
pójść za Tobą, ale pozwól mi naj-
pierw pożegnać się z moimi w do-
mu». Jezus mu odpowiedział: «Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa,
a wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego»” (w.61–62).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, pomóż mi zrozumieć
Twoje nauczanie o pójściu za Tobą.
Pomóż mi zrozumieć w jakiej mierze
odnosi się ono do mnie.
Naucz mnie, co znaczy iść za Tobą.
Pomóż mi kochać Cię bardziej, abym
mógł w pełni Cię naśladować.
Pomóż mi lepiej Cię poznać i bardziej
kochać.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, chcę iść za Tobą dokądkolwiek
podążasz.
Postanowiłem pójść za Jezusem.

Opracował ks. Adam Kroll

LIST PASTERSKI NA WIELKI POST

„To jest mój Syn umiłowany...
Jego słuchajcie” (Mt 17,5) Słowa
Boga Ojca o Jezusie Chrystusie.

Siostry i Bracia!
To już druga niedziela Wielkie-

go Postu w Roku Pańskim 2008.
Krzyż, na którym umiera Chrystus

– jawi się przed nami jako central-
na prawda chrześcijańska. Na tym
Krzyżu Bóg ukazuje swą miłość bez-
graniczną w stosunku do człowieka,
a także ogromną godność człowie-
ka, za którą Syn Boży oddaje swoje
życie, jako Bóg-Człowiek. My, zma-
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gając się ze swoimi trudnościami
jesteśmy uczniami Chrystusa. Co to
oznacza?

Siostry i Bracia!
1. Wielki Post, który przeżywa-

my, był pierwotnie w Kościele okre-
sem przygotowania się do Chrztu
Świętego, czyli stawania się chrze-
ścijaninem. Także i dzisiaj żywa
jest tradycja katechumenatu, któ-
ry podejmują nasi bracia i siostry,
mający przyjąć ten pierwszy sakra-
ment chrześcijańskiego wtajemni-
czenia. Ale Wielki Post jest również
darem dla wszystkich ochrzczonych
i powinien odnowić w każdym wier-
nym sens bycia chrześcijaninem –
czyli uczniem Jezusa. Czy warto, jak
Abram i wielu innych, całkowicie
zaufać Bogu i stać się człowiekiem
wiary? Co mi daje pójście za Bo-
giem? Takie pytania stawia przed
nami liturgia drugiej niedzieli Wiel-
kiego Postu. Te – jak się wydaje,
zasadnicze problemy współczesnych
chrześcijan – można sprowadzić do
jednego: czy chrześcijaństwo jest
skuteczne i czy ono coś zmienia
w moim życiu? A jest to wpływ na
obronę ludzkiej godności. Pewien
znajomy Ojca Świętego Benedyk-
ta XVI dzielił się z nim swoim
trudem przeżywania drogi wiary.
Powiedział wprost. „Właściwie trze-
ba być wdzięcznym Bogu, że pozwo-
lił, by tak wielu ludzi, ze spokojnym
sumieniem, pozostało niewierzący-
mi. Gdyby bowiem otworzyły im
się oczy i gdyby doszli do wiary,
w naszym świecie nie unieśliby jej
zobowiązań moralnych”. Papież ko-
mentując to stwierdzenie napisał:
„Uderzyła mnie przede wszystkim

myśl, że wiara jest ciężarem, z któ-
rym mogą sobie poradzić jedynie
siłacze – że wiara jest nieomal ka-
rą, w każdym razie wymaganiem,
z którym niełatwo się uporać. Wia-
ra zatem nie tyle by ułatwiała, ile
utrudniałaby zbawienie” (J. Ratzin-
ger, „Prawda. Wartości. Władza”,
Kraków 1999, s. 28–29).

Drodzy Siostry i Bracia!
2. Powiedzmy szczerze: czy i my

dzisiaj nie myślimy o chrześcijań-
stwie jedynie w perspektywie cięża-
ru, brzemienia i trudu? Chyba tak,
skoro w debatach dotyczących nieła-
twych przecież kwestii moralnych,
wielu Polaków postrzega naukę Ko-
ścioła jako coś zewnętrznego, ich
niedotyczącego, a wręcz utrudnia-
jącego im życie! Czy bycie uczniem
Chrystusa ma w sobie coś wyzwala-
jącego i niosącego nadzieję? Niech
Eucharystia i Słowo Boże, które
kieruje do nas dziś Kościół, pomo-
gą nam odpowiedzieć na te pytania.
Zauważmy najpierw, że różnica mię-
dzy człowiekiem wierzącym a nie-
wierzącym nie polega jedynie na
różnym światopoglądzie, ale nade
wszystko na różnym doświadcze-
niu. To niezwykle istotne spostrze-
żenie. Chrześcijanami stajemy się
poprzez spotkanie z miłością Boga,
który tym wszystkim, którzy uwie-
rzyli, „dał moc, aby się stali dziećmi
Bożymi” (J 1,12). Dlatego wszelkie
praktyki religijne powinny nas pro-
wadzić ku doświadczeniu zbawczego
działania Boga. Jeśli w tegorocz-
nym Wielkim Poście podejmujemy
decyzje o uczestnictwie w nabożeń-
stwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali czy w rekolekcjach, to właśnie
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dlatego, że możemy przez nie lepiej
poznać Boga. Nie chodzi tu tylko
o poznanie czysto intelektualne, ale
o takie spotkanie z Jezusem Chry-
stusem, które sprawia, że nasze
życie, nawet to najbardziej uciążli-
we ma sens, jesteśmy pewni celu
mimo trudu drogi (por. Spe salvi 1).
Prawdę o tym, że chrześcijaństwo
nie jest jedynie przekazem treści,
ale jest przesłaniem, które tworzy
fakty i zmienia życie, najwyraźniej
widać w Eucharystii (por. Spe sa-
lvi 2). Gesty, które kapłan powtarza
za Chrystusem, wskazują nam to,
co sam Bóg chce uczynić w czasie
tego misterium.

3. Pan Jezus w czasie Ostatniej
Wieczerzy wziął chleb. Co to dla
nas oznacza? W tym geście widocz-
na jest troskliwa miłość Boga do
każdego człowieka. Tak jak Abram
został „wzięty” z Ur Chaldejskiego
i powołany przez Boga do nowe-
go życia, tak każdy człowiek jest
w rękach Boga – powołany i ważny
w oczach swego Stwórcy. Bóg o nas
pamięta, dlatego też stawanie się
chrześcijaninem to nade wszystko
wsłuchiwanie się w Słowo Boga,
mówiące nieustannie o Jego miło-
snej pamięci. Dzisiaj, gdy widzimy,
jak świat zapomina o wielu i dzieli
ludzi na tych, których życie war-
te jest istnienia i tych, o których
nie warto nawet pamiętać, jawi się
paląca potrzeba odkrywania praw-
dy o Bogu, zawsze pamiętającym
o każdym człowieku.

4. Chrystus wziął chleb i pobło-
gosławił. Bóg błogosławi nieustan-
nie także i nas, tak jak to uczynił
względem Abrama. Błogosławić to

życzyć dobra drugiej osobie, to mó-
wić o niej z szacunkiem, nadzieją
i miłością, to potwierdzać słowami
i czynami, że jest kochana i cenna
w naszych oczach. Prawda o by-
ciu błogosławionym przez Boga jest
niezwykle potrzebna człowiekowi
naszych czasów. Wielu ludzi czuje
się bowiem raczej dziećmi przekleń-
stwa niż dziećmi błogosławieństwa.
Dzisiaj, kiedy doświadczamy agresji,
wrogości czy nienawiści, a przy tym
sami wstydzimy się wyrażać miłość,
czułość i wdzięczność, świadomość
tego, że jestem błogosławiony, wy-
zwala nadzieję. Niesienie błogosła-
wieństwa to również podstawowa
misja Kościoła, stąd dzisiaj trzeba
zadać sobie pytanie: czy świat, który
chcemy ewangelizować, postrzega
nas jako tych, którzy błogosławią?

5. Pan Jezus wziął chleb, pobło-
gosławił i połamał. Bóg chce nas
zmieniać tak, jak zmienił Abrama,
jego przywiązanie do dotychczaso-
wego życia. To nie jest łatwe!, Na
górze Tabor Jezus pomógł aposto-
łom opanować lęk! Mówi do nich:
„Wstańcie”! Nie lękajcie się pójść
za Mną jako apostołowie. W geście
łamania chleba Chrystus zapowie-
dział symbolicznie nie tylko własny
los (będzie zabity na krzyżu dla
naszego zbawienia), lecz także los
każdego człowieka. Te potrzebne
„połamania” w sobie czegoś naj-
trudniej sobie najpierw uświado-
mić, a następnie dobrowolnie przy-
jąć. Dlatego Wielki Post ze swoim
wezwaniem do nawrócenia jest dla
nas szansą na przeżycie spotkania
z oczyszczającą miłością Boga. Sło-
wa: „łamać” i „połamany” źle się
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nam kojarzą – często czujemy się
połamani przez innych w sposób
bolesny i niezasłużony. Ale musi-
my zrozumieć, że Bóg nas „łamie”
w inny sposób. W przeżywaniu tego
aspektu miłości Boga ogromną po-
mocą będzie doświadczenie aktyw-
nego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Formacja we wspólnotach, grupach
i ruchach katolickich staje się dzisiaj
pilną potrzebą dla chrześcijan, nie-
ustannie próbowanych i łamanych
przez świat i trudy codziennego ży-
cia. Dlatego zachęcam wszystkich
wiernych świeckich do odważne-
go otwarcia się na rzeczywistość
tych wspólnot. W Kościele Gdań-
skim możemy cieszyć się całym ich
bogactwem. Wystarczy wspomnieć
Ruch Światło Życie, Dominikań-
ską Szkolę Wiary, Drogę Neoka-
techumenalną, wspólnoty związane
z Gdańską Szkołą Nowej Ewangeli-
zacji i Odnowa w Duchu Świętym,
Przymierze Rodzin, Ruch Focola-
ri, Żywy Różaniec, Grupy Modlitwy
Ojca Pio i wiele innych. Trzeba
nam dzisiaj głębokiej, mądrej i sta-
łej formacji chrześcijańskiej. Proszę
wiec wszystkich księży, by z hoj-
nością zaangażowali się w posługę
wobec tych dzieł. W duchu od-
powiedzialności za nie, zapraszam
wszystkich świeckich katolików, za-
angażowanych we wspomniane gru-
py, a zatem zelatorów, członków rad
parafialnych, liderów, katechistów
i animatorów, na spotkanie forma-
cyjne w ramach III Dnia Świeckich
w Kościele Gdańskim, który odbę-
dzie się 29 marca bieżącego roku

o godzinie 10 w auli Jana Pawła II
w Gdańsku Oliwie.

6. Ostatnim aspektem miłości
Boga, ukazanym we Mszy Świętej,
jest rozdawanie. Pan Jezus wziął
chleb, pobłogosławił, połamał i roz-
dał. Bóg nas wybiera, błogosławi
i łamie to, co w nas jeszcze nie
przebóstwione, nie Boże, by uczynić
nas darem miłości dla innych. Owo
wzajemne rezygnowanie z siebie
i dawanie się innym dokonuje się
przede wszystkim w naszych rodzi-
nach, ma jednak i szerszy wymiar
w ramach dzieła ewangelizacyjne-
go Kościoła. Ewangelizować to nic
innego, niż nieść miłość Boga. Nie
jest to łatwe zadanie, skoro święty
Paweł pisząc do Tymoteusza o jego
misji, nazywał ją braniem udziału
w trudach i przeciwnościach. Dodał
jednak natychmiast, iż Tymoteusz
nie będzie opierał się jedynie na
sobie, lecz będzie działał „według
danej mocy Boga, który nas wyba-
wił i wezwał świętym wezwaniem,
nie dzięki naszym czynom, lecz sto-
sownie do własnego postanowienia
i łaski” (2 Tm 1,8).

Siostry i Bracia!
Kończąc moje Słowo do Was,

pragnę mocno podkreślić, że warto
być uczniem Chrystusa, gdyż tylko
On rzucił światło przez Ewangelię
na życie i nieśmiertelność. (por.
2 Tm 1,10). Uwierzmy mocy tej
Ewangelii!

Na czas Wielkiego Postu, czas
wewnętrznej odnowy naszego życia,
z serca Wam błogosławię.

abp Tadeusz Gocłowski
metropolita gdański
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OJCÓW TO NASZYCH OBYCZAJ PRASTARY
KULIG CZ. II

Młodzież ku większej uciesze
przebierała się na czas kuligowe-
go zajazdu. Młodzieńcy za Żydów,
Cyganów, chłopów, baby, olejkarzów.
Olejkarzami w dawnej Polsce na-
zywano Słowaków z Węgier, którzy
sprzedawali roznoszone przez siebie
olejki i zioła. Dziewczęta wcielały się
w podobne postacie oraz odgrywały
rolę wiejskich kobiet i dziewek „uda-
jąc mową i gestami takie osoby”.
Układający plan przejazdu dobrze
znali okoliczną szlachtę, jeśli nawet
gospodarz nie spodziewał się na-
jazdu, to dla gości zawsze znalazł
się bigos, kiełbasa, barszcz, piwo,
węgrzyn. Pominięcie dworu mogło
być nawet poczytane za dyshonor,
dlatego choć na chwilę zajeżdża-
no również do uboższego szlach-
cica. Omijano natomiast starannie
rodziny, w których panowała żało-
ba po zmarłym domowniku. Jednym
słowem plan zabawy wymagał sta-
rannego przemyślenia i stosownych
przygotowań, tak by „nie narazić się
nigdzie a podobać wszędzie”. Kie-
dy ruszano z muzyką do pierwszego
domu, to starano wybrać taki, gdzie
było dużo dziewcząt. Gdy weseli i gło-
śni przebierańcy przejeżdżali przez
wioski kawalkadą sań z pochodniami
i muzyką, musieli wywoływać zain-
teresowanie. Wybiegano z chat, aby
choć przypatrzeć się temu widowi-
sku. Gdy zajechano już przed dwór,
kapela grała najgłośniej a woźnice
trzaskali batami. Był to jeden ze spo-
sobów wywołania gospodarza przed
ganek. Pan domu witał braci szlach-
tę i zapraszał na suty poczęstunek.

Do obowiązków gospodarza należało
zatroszczenie się o obrok dla ko-
ni. Jeśli była ochota i czas, można
było również zorganizować polowa-
nie na grubego zwierza w pobliskim
lesie. Polowania urządzano rzadko,
szczupłość czasu stała na przeszko-
dzie wyprawom do lasu. Jak już
pisałem, zabawy te nie obywały się
bez alkoholu. Regułą raczej był jego
nadmiar. Czasu było dużo, węgrzyn
i jadło tanie, gościnność bezgranicz-
na, pracy niewiele, można było się
więc weselić i bratać z sąsiadami.
Godzono w tym czasie spory i wa-
śnie, nawiązywano nowe przyjaźnie,
poznawano okoliczne dwory. Łukasz
Gołębiowski (1773–1849), historyk
i etnograf, autor pracy „Lud polski
i jego obyczaje i zabobony” pisał, że
w czas kuligu nikt nie bywał obra-
żony, niedostrzeżony a godzono wte-
dy zatargi sąsiedzkie. Serdeczność
i braterstwo panowała powszechnie.
Tam, gdzie aż kipiała wesołość, nie
znano pojedynków, kłótni, obmawia-
nia, niechęci. „Kto widział chociażby
cień jeszcze tych zabaw, ten przy-
zna z rozrzewnieniem jak ludzki,
uprzejmy i dobroduszny był ten na-
ród, to jakby weseląca się rodzina
i używająca skromnych, ale obfitych
darów swej ziemi”. Kulig kończono,
gdy zbliżał się czas Wielkiego Postu.
We wtorek przed Środą Popielco-
wą ktoś obdarzony darem wymowy
i dowcipem, przebierał się za księ-
dza. Ubrany w białą koszulę zamiast
komży i pas skórzany na szyi zamiast
stuły, wygłaszał wesołe kazanie. Na-
leżało podsumować czas śnieżnych
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Wierusz Kowalski, „Gorąca sanna”

galopad, podziękować gospodarzom
za gościnność, pochwalić organizato-
rów i zapowiedzieć, że za rok starym
obyczajem ruszą znowu od dworu
do dworu, by radować słowiańską
duszę. Stefan Żeromski w powieści
pt. „Popioły” opisał taki staropolski
kulig i zabawę w dworze starego
cześnika Olbromskiego:

– Hej, kulig, kulig!
Wtedy stary Olbromski znowu

z gracją podał ramię swojej matro-
nie. Muzyka urwała i z nagła, niespo-
dzianie ucięła wspaniałego poloneza.
Wszyscy z podziwieniem oczekiwali,
co będzie dalej. Cześnik występował
z niewymowną precyzją i nadzwy-
czajnymi ceregielami. Minął jedną
izbę, drugą, jakieś alkierze, bokówecz-
ki, sienie, aż wreszcie zatrzymał się
przed szczelnie zamkniętymi drzwia-
mi. Tu zarzucił wyloty, musnął wąsa
i z nagła klasnął w ręce. W mgnieniu

oka drzwi się na oścież rozwarły.
Oczom idących ukazała się duża, pu-
sta, wysoka i doskonale oświetlona
sala. Arlekin wyrwał się naprzód i w
podskokach ją przebiegł wołając:

– Kulig, kulig! Pary wkroczyły do
wielkiej izby. Muzyka umieszczona
w przeciwległych drzwiach zagrała
krakowiaka i cały tłum z okrzykiem
wesela puścił się w tany...

– To po naszemu!
– To lubimy!
– W górę gospodarza! Ot, to praw-

dziwa niespodzianka!
– W to nam graj!
Teraz dopiero wyzwoliła się za-

bawa, co się nazywa. Wszystko, co
młodsze znalazło się w sali i hulać
zaczęło. Były tam i modne fraczki,
i starodawnym krojem szyte kontu-
siki, głowy w lokach i podstrzyżone.
Większość panien miała już na sobie
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suknie okrywające ramiona, a czo-
ła zakryte puklami włosów, ale nie
brakło dziewic odzianych w staro-
modne suknie, w lewitki i bufonki,
w krótkie rękawki z długimi an-
gażantkami z koronek. Wszystko to
mieszało się w tłum barwisty, utka-
ny mnóstwem kierezji chłopskich,
krakowskich „suk”, gorsetów i bia-
łych bufiastych rękawów. W pierwszej
chwili tuliła się po kątach młodzież
uboższa, ale wnet radość powszechna
wciągnęła w wir i najmniej od-
ważnych. Chwilami ta rozbawiona
młódź sprawiała wrażenie zdrowej,
dzielnej, urodziwej stadniny, pędzą-
cej z krańca w kraniec po błoniu.

Nowa podłoga dudniła jak skóra na
bębnie, światło jarzących świec chy-
liło się poziomo to w tę, to w inną
stronę, zawieszone festony chwiały
się do taktu, a cała izba, zdało się,
trzeszczała w swych węgłach. Wrzawa
uciechy huczała w niej jak spieniona
woda. Zdrowie, młodość i kipiące
życie przemieniły ten taniec w wylew
radości. Bawiono się z pełnego serca,
hulano z potrzeby dusznej, tańczono
w całym znaczeniu tego wyrazu do
upadłego. Słychać było tylko śmiech
i krzesanie hołubców.

Mariusz Paradecki

O światłości niepojęta

Rycerzu Aniele światłości mej duszy
Gdy wchodzisz w mroku nocy bezkresnej
Wnosisz w serduszko maleńką chwilą
Światło czułości wtulenie bólu

Dziecięciem Cię zowią o blasku Najświętszy
Rycerzem gdy wznosisz serce do Boga
Aniołem kiedy prostujesz me drogi
O Stwórco i Panie Najwyższy Tronie

A kiedy kolana zbolałe od trudu
Chwil mej modlitwy co koi krzyż duszy
Kiedy zrozumiem – westchnę przyjdź Panie
Do ciebie pragnę biegnę radośnie

Przygarniesz spojrzysz Miłością Ojca
I w Miłosierdziu dotykasz smutki
Ufam pokornie modlitwę wznoszę
W czuwaniu i trwaniu bądźmy światłością

Ciebie Mateńka Najświętsza Pani
Dała dla świata dla mnie niebogi
Abym wiedziała i wątpić nie chciała
Choć świat nas goni choć życie goni. . .

Halina Kanka
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BAL GIMNAZJALNY 2008

W piątek 1 lutego 2008 r. w na-
szym gimnazjum odbył się bal gim-
nazjalny uczniów klas trzecich. Bal
rozpoczął się o godz. 18.00 trady-
cyjnie polonezem, którego ogląda-
ło wielu gości. Uczniowie tańczyli
z powagą i gracją. Urodę wszyst-
kich tancerek podkreślały trzymane
w rękach herbaciane róże. Wszyst-
kie miałyśmy piękne suknie, w któ-
rych wyglądałyśmy przecudnie. Po
polonezie odbyła się szalona zaba-
wa. Wspólnie bawili się nauczyciele
i uczniowie naszego gimnazjum.
Muzyka była różnorodna. Zresztą
nikt nie zwracał uwagi na rodzaj
muzyki, bo wszyscy bawili się do-
skonale. Ze stołów ”znikały” przede
wszystkim napoje, ponieważ ci, któ-
rzy schodzili z parkietu, marzyli tyl-
ko o ugaszeniu pragnienia, a potem
wracali do zabawy. Najwytrwalsi
tańczyli do końca. Ani przez chwilę
parkiet nie był pusty. Salę balową
opuszczaliśmy bardzo niechętnie,
ale bal się skończył i trzeba było
wracać do domu. Impreza skończy-
ła się około 23.00. Mini studniówka
wypadła doskonale i na długo pozo-
stanie w naszej pamięci.

Karolina Salewska, kl. III D

Bal gimnazjalny, w którym bra-
łam udział pozostanie w mojej pa-
mięci na bardzo długo. Był to
najpiękniejszy dzień, jaki przeży-
łam w gimnazjum. Miła atmosfera,
świetne humory po znakomitym

zatańczeniu poloneza sprawiły, że
wszyscy bawili się doskonale. Rów-
nież ja bawiłam się bardzo dobrze,
nie żałuję ani minuty spędzonej
w miłym gronie uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Ten wyjątkowy bal
na pewno pozostanie w pamięci
wszystkich trzecioklasistów.

Aneta Rybus Kl. III B

Według mnie tegoroczny bal był
bardzo udany. Wszyscy dobrze się
bawili. Z pewnością mogę stwier-
dzić, że była to najbardziej udana
impreza w moim życiu i nigdy te-
go nie zapomnę, co więcej marzę
o powtórce. . .

Kamila Krakowska Kl. III E

Bal gimnazjalny był niezwykłym
wydarzeniem, którego na pewno
nie zapomnę do końca życia. Szcze-
gólnym przeżyciem było tańczenie
poloneza oraz towarzysząca temu
atmosfera. Serdecznie życzę wszyst-
kim przyszłym trzecioklasistom tak
udanej zabawy.

Olivia Wojtała klasa III B

Uczniowie klas trzecich pilnie
uczyli się poloneza, aby godnie roz-
począć bal gimnazjalny 1 lutego.
Gdy nadszedł czas balu zatańczy-
liśmy poloneza najlepiej w historii
gimnazjum. Nauczyciele byli za-
chwyceni i dumni, ponieważ był to
jeden z trudniejszych układów. Pod-
czas balu wszyscy bardzo dobrze się
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Uczestnicy trąbkowskiego balu gimnazjalnego

Dostojnym polonezem rozpoczął się ten pierwszy bal
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Podziękowanie darczyńcy gimazjum prezesowi Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha
Wałęsy – Włodzimierzowi Machczyńskiemu

Występ Macieja Gańskiego i Michała Krężlewskiego podczas koncertu w trąbkow-
skim gimnazjum
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bawili. Na pewno będziemy go miło
wspominać.

Magdalena Kusaj Klasa III D

Bal gimnazjalny był szczególnym
wydarzeniem dla każdego trzecio-
klasisty. Podczas pierwszej części
balu – poloneza – raczej się streso-
wałam. Ale nasz taniec się podobał.
Nawet absolwenci twierdzili, że było
lepiej niż w ubiegłych latach. . .

Podczas balu bawiliśmy się bar-
dzo dobrze przy muzyce, którą za-
pewnili nam bardzo mili DJ. Chcia-
łabym jeszcze raz przeżyć takie
chwile.

Małgorzata Kotwicka Klasa III B

Tradycyjnie bal rozpoczął się od
poloneza, jak później ocenili nauczy-
ciele i goście, najbardziej udanego
w historii naszej szkoły. Po zatań-
czeniu poloneza zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcia i zasiedliśmy
do stołów. Po krótkim odpoczynku
przystąpiliśmy do zabawy. Na par-
kiecie brakowało miejsca, wszyscy
bawili się doskonale. Bardzo po-
dobał mi się moment, kiedy klasy
prezentowały wymyślone przez sie-
bie piosenki i wiersze. Nigdy nie
zapomnę tego dnia, ponieważ nale-
żał do najbardziej udanych podczas
mojej nauki w gimnazjum.

Waldemar Górski Klasa III B

Zebrała Dorota Niewiadomska

KRONIKA
nie tylko parafialna

1 lutego w Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbył się bal gimnazjalny
dla uczniów trzecich klas. Krótkie
wspomnienia uczniów z tej imprezy,
wybrane i opracowane przez Doro-
tę Niewiadomską, zamieszczamy na
stronie 24 Kany.

***
3 lutego chrzest św. w naszym
kościele otrzymała Oliwia Dominika
Kromer z Trąbek Wielkich, córka
Alicji i Krzysztofa.

***
17 lutego w Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich odbył się koncert muzyki
klasycznej. Po raz pierwszy w hi-
storii naszej gminy mogliśmy wy-

słuchać kilku utworów Szymanow-
skiego i Chopina w wykonaniu na
2 fortepiany. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością zaprezentowali
się studenci Akademii Muzycznej
w Gdańsku: Maciej Gański, który
już kilka razy występował w naszym
gimnazjum oraz Michał Krężlewski,
goszczący u nas po raz pierwszy. Ten
niecodzienny koncert mógł się odbyć,
ponieważ szkoła otrzymała w pre-
zencie drugi fortepian. Hojnym dar-
czyńcą jest mieszkaniec Gołębiewa
Wielkiego, prezes Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Wło-
dzimierz Machczyński, który wraz
z małżonką obecny był na koncercie.

Opracował S. D.

27



DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 24 lutego br. odbyło
się pierwsze w tym roku spotkanie
Rady Duszpasterskiej naszej para-
fii. Rozpoczęto modlitwą o błogosła-
wieństwo w działalności Rady Dusz-
pasterskiej. Na początku ks. pra-
łat Edward Szymański przedstawił
scenariusz Drogi Krzyżowej ulicami
Trąbek Wielkich w Niedzielę Pal-
mową. Ksiądz proboszcz wspólnie
z organistą Michałem Olejnikiem za-
proponowali, aby Droga Krzyżowa
była prowadzona przez poszczególne
grupy duszpasterskie parafii. Mimo
szerokiej dyskusji przedstawioną pro-
pozycję pozostawiono bez zmian.

Kolejnym punktem spotkania by-
ło omówienie sprawy budowy kaplicy
w Ełganowie. Ks. prałat E. Szymański
zreferował Radzie Parafialnej spotka-
nie z radnymi Rady Gminy na temat
pozyskania działki na terenie daw-
nego boiska sportowego w Ełganowie
pod budowę planowanej kaplicy. Jak
stwierdził, radni nie wnoszą zastrze-
żeń do proponowanej budowy kaplicy,
tak więc mamy nadzieję, że ta inwe-
stycja zostanie zrealizowana. Trzeba
jednak poczekać kilka miesięcy na
zmianę planu zagospodarowania te-
go terenu, by można było rozpocząć
proces budowy.

Ksiądz proboszcz zapowiedział
również zakończenie w tym roku prac
budowlanych przy ołtarzu polowym
w Trąbkach Wielkich. Wspomniał

przy tym, że pewna grupa młodzieży
bezcześci to święte miejsce. Odnosząc
się do tych przykrych zdarzeń po-
wiedział, że aż się wierzyć nie chce,
że ci młodzi ludzie, i to z rodzin
katolickich, tak traktują swoją wiarę.
Członkowie Rady Parafialnej zwrócili
również uwagę na złe zachowanie
grupek młodzieży podczas Mszy św.
w tylnej części chóru i na schodach
prowadzących na chór. Radni wspól-
nie z księdzem postanowili ponownie
omówić ten problem w przyszłości,
by znaleźć właściwe rozwiązanie.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz przypomniał, że wywóz śmieci
z cmentarza w tym roku przypa-
da sołectwu Ełganowo i prosił, aby
przed Świętami Wielkanocnymi oczy-
ścić śmietniki na cmentarzu. Jest
nadzieja, że w niedługim czasie za-
danie to przejmie Gminny Zakład
Komunalny, ale zanim to nastąpi,
należy zorganizować wywóz śmieci
z cmentarza jak do tej pory.

W końcowej dyskusji członkowie
parafialnego chóru męskiego, wraz
z jego twórcą organistą Michałem
Olejnikiem, omówili dotychczasowe
osiągnięcia chóru, wskazywali też na
jego rosnącą popularność. Ponieważ
chór jeszcze nie ma nazwy, pan Michał
Olejnik ogłosił konkurs na nazwę
trąbkowskiego chóru.

Józef Sroka

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na
nazwę chóru parafialnego z Trąbek Wielkich. Propozycje nazwy
można składać do koszyka na bocznym ołtarzu w kościele, w biurze
GOK-u lub pod adresem e-mail: goktrabki@vp.pl. Konkurs trwa do
Niedzieli Palmowej. Zwycięzcę czeka bardzo atrakcyjna nagroda.
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Nowo ochrzczona Oliwia Dominika Kromer z rodzicami i chrzestnymi

INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2008

W marcu jedna Msza św. odprawiana
jest jako gregoriańska za śp. Annę
Zulewską.

1. Za śp. Janinę i Władysława
Płazów (zakończenie Mszy św.
gregoriańskich)

2. Za śp. Zygmunta Dubielę,
Romana Jaszczyka oraz
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów, godz. 730

a) Za śp. Annę Zulewską,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Andrzeja Prissa
(2. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów, godz. 1100

Za śp. Weronikę Śmigalską
i Władysława Glauberta,
godz. 1800

3. Za śp. Irmgardę Preuss
4. Za śp. Irenę i Kazimierza

Surmów
5. Za śp. Antoniego Rychlickiego

(2. rocznica śmierci)
a) Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)
b) Za śp. Leokadię Grot
(3. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodzin Grotów i Macholów
(Czerniewo)

6. Za śp. Zofię (3. rocznica śmierci)
i Leona Potrykusów oraz Martę
Filbrandt
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7. a) Za śp. Hildegardę
(3. rocznica śmierci) i Wolfganga
(12. rocznica śmierci)
Kaszubowskich
b) Za śp. Bożenę Rucińską
(30. dzień od pogrzebu)
a) Za śp. Annę Zulewską,
(Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Hendrychów i Dończyków
(Czerniewo)

8. Za śp. Gertrudę, Kurta i Jerzego
Hennigów

9. Za śp. Małgorzatę i Albina Cylke
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

a) Za śp. Annę Zulewską,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Martę i Pawła
Zulewskich oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 900 (Czerniewo)
a) Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Dawida Bławata
w 18. urodziny, godz. 1100

b) Za śp. Helenę i Mieczysława
Rucińskich oraz Jarosława
Kruka, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

10. Za śp. Sylwestra Reimusa
11. Za śp. Halinę Figińską

(1. rocznica śmierci)
12. a) O błogosławieństwo Boże dla

Oliwii Balcer w 2. urodziny
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
a) Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)
b) Za śp. Jana Zawickiego
(Czerniewo)

13. Za śp. Annę Zulewską, godz. 700

a) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich
b) W intencji Krystyny Tkaczyk,
Krystyny Sroka i wszystkich
solenizantek z parafii

14. Dziękczynna w 80-lecie urodzin
Agaty Halba (int. dzieci
i wnuków)

15. Za śp. Magdalenę, Alfreda
i Józefa Karassków

16. Za śp. Leokadię, Leona i Jerzego
Wolfów oraz zmarłych z rodziny
Kielasów, godz. 730

a) Za śp. Annę Zulewską,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Jolantę i Alfonsa
Kowalewskich, godz. 1100

Za śp. Antoniego Rychlickiego,
godz. 1800

17. Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków i ich rodziców,
godz. 800

Za śp. Kazimierza Stanolewicza
(5. rocznica śmierci), godz. 1800

Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)

18. Za śp. Bogusława (3. rocznica
śmierci), Jadwigę i Jana
Bukowskich, godz. 1800

Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)

19. Za śp. Józefa Bachusza
(19. rocznica śmierci), godz. 800

Za śp. Helenę Jaszewską
(20. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Annę Zulewską,
godz. 1800

Za śp. Józefa, Jana i Annę
Jaworskich (Czerniewo)

20. a) Za śp. Mariannę (20. rocznica
śmierci) i Witolda Kosińskich
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Anieli Keler,
w rocznicę urodzin (int. dzieci
i wnuków)

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Słwińskich

23. O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Zofii Trofimowicz,
w rocznicę urodzin, godz. 730

Za śp. Annę Zulewską, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Franciszkę i Adama
Ziemianów, Stanisława
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i Leonarda Tarczyńskich
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1800

24. Za śp. Grzegorza, Kazimierza
i Wiesława Ogórków, godz. 730

a) Za śp. Marię Roda
(w urodziny), godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Leona (13. rocznica
śmierci) i Piotra Cieszyńskich,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz Hertę
Streich, godz. 1100

Za śp. Annę Zulewską,
godz. 1800

25. Za śp. Jana Karnata
26. Za śp. Marię i Władysława

Knitter
Za śp. Annę Zulewską
(Czerniewo)

27. Za śp. Zofię Raczkowską
(w urodziny)

28. Za śp. Piotra, Celinę i Stanisława
Kucharskich oraz zmarłych z tej
rodziny

29. Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Reginy
i Stanisława Nowaków
w 60-lecie sakramentu
małżeństwa

30. Za śp. Józefa, Władysławę
i Aleksandra Plaków oraz
zmarłych z rodziny Cymermann,
godz. 730

Za śp. Ryszarda i Jarosława
Kruków, godz. 1100

a) Za śp. Annę Zulewską,
godz. 1230 (Czerniewo)
b) Za śp. Jana Zawickiego
(5. rocznica śmierci), godz. 1230

(Czerniewo)
31. a) Za śp. Marię i Szczepana

Goczkowskich
b) Za śp. Agnieszkę (4. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:
4 marca: Krystian Mateusz Słupiński

Rocznice sakramentu małżeństwa

19 marca: 5. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Bogdana Bartosewiczów
26 marca: 30. roczn. sakr. małżeństwa Bożeny i Jerzego Sulewskich
29 marca: 60. roczn. sakr. małżeństwa Reginy i Stanisława Nowaków

ODESZLI DO PANA

1 lutego: zmarła w wieku 49 lat śp. Bożena Rucińska z Kleszczewa
17 lutego: zmarł w wieku 55 lat śp. Bogdan Grabowski z Kleszczewa
23 lutego: zmarł w wieku 51 lat śp. Mieczysław Goczkowski z Trąbek
Wielkich

4 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Danuty Dejnak

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


