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«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi
miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali
Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do
siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» (Łk 24,29–32)



NAJWIĘKSZY Z RODU POLAKÓW

W związku z 3-cią rocznicą
śmierci sługi Bożego Jana Pawła II,
którą obchodzimy 2 kwietnia, przy-
pomnijmy sobie w najogólniejszych
zarysach tę wielką osobowość.

Dla Polaków upodlonych zniewo-
leniem komunistycznym, a potem
stanem wojennym, za to, że doma-
gali się chleba i wolności, stała się
rzecz niezwykła. 16 października
1978 r. Polak otrzymał misję pro-
wadzenia Kościoła Chrystusowego.
W tym człowieku, kardynale Karolu
Wojtyle, skupiło się jakby w soczew-
ce całe tysiąclecie naszych dziejów
i naszego trwania przy Chrystu-
sie i Jego Kościele oraz przy Bożej
Matce. Czy to proroctwo, czy tylko
zbieg okoliczności, że poeta Juliusz
Słowacki przed laty napisał takie
oto słowa: „Pośród niesnasków, Pan
Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla
słowiańskiego oto Papieża otwarty
tron.”

W sanktuarium w Ludźmierzu
na Podhalu znajduje się taśma fil-
mowa rejestrująca przebieg uroczy-
stości koronacyjnych figury Matki
Bożej Ludźmierskiej. Podczas uro-
czystości w 1963 roku kardynał
Stefan Wyszyński ukoronował figu-
rę Matki Bożej, Gaździny Podha-
la koroną Jana XXIII. Gdy figu-
rę podniesiono, by ją ustawić na
przygotowanym tronie, z jej ręki
wypadło berło. Towarzyszący wów-
czas Prymasowi biskup krakowski
Karol Wojtyła uchwycił berło Ma-
ryjne w locie. A wtedy ks. Prymas
z uśmiechem powiedział: „Karolu,

Matka Boża oddała ci władzę nad
Kościołem”. Czy to wydarzenie i wy-
darzenia związane z włoskim styg-
matykiem ojcem Pio są proroctwa-
mi? Czy to tylko zwykły przypadek
i splot wydarzeń?

Nieco z życiorysu

Karol Wojtyła urodził się 18 maja
1920 r. w Wadowicach. Kiedy miał
9 lat umarła mu matka, a nieco
później starszy brat lekarz, któ-
ry zaraził się posługując chorym
w szpitalu. Karol uczył się w Wa-
dowicach, a potem w Krakowie. Tu
też zdał maturę. Od wczesnych lat
był ministrantem i należał do ko-
ła Żywego Różańca. Miał zdolności
artystyczne, poetyckie, grał i sam
układał sztuki teatralne. W czasie
wojny pracował w kamieniołomach
pod Krakowem i studiował na taj-
nych kursach teologię. W 1946 roku
został wyświęcony na kapłana przez
księcia kardynała Adama Sapiehę
i wysłany na studia do Rzymu.
Po ukończeniu studiów był wikariu-
szem w Niegowici i potem w Krako-
wie przy kościele św. Floriana. Wy-
kładał na Katolickim Uniwersytecie
w Lublinie. Lubił turystykę, kaja-
karstwo. Bardzo kochał młodzież,
i to do końca swego życia. Zawsze
powtarzał, że widzi w niej przy-
szłość Kościoła, że jest ona nadzieją
Kościoła.
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W 1958 r. został konsekrowany
na biskupa pomocniczego dla Krako-
wa. Po trzech latach został rządcą ar-
chidiecezji krakowskiej, a w 1967 r.
otrzymał kapelusz kardynalski. Brał
czynny i aktywny udział w obradach
Soboru Watykańskiego II. Papież
Paweł VI zaprosił go, by wygłosił
rekolekcje św. dla papieża i Kurii
Rzymskiej. Dewizą w herbie bisku-
pim, a potem papieskim były słowa:
„Totus Tuus” – cały Twój. Był
człowiekiem na wskroś Maryjnym
i takie też było jego pasterzowanie
do końca.

Po odejściu do Pana papieża Ja-
na Pawła I, który rządził Kościołem
tylko jeden miesiąc, konklawe kar-
dynałów wybrało jego następcą na
Stolicy Piotrowej kardynała Karola
Wojtyłę. Świat, a zwłaszcza Polacy
są niezwykle poruszeni. Wszak od
1523 roku po raz pierwszy następcą
św. Piotra został kardynał, niebędą-
cy Włochem. Kim będzie ten Papież
„z dalekiego kraju”. Polska przeży-
wa niezwykłą radość – tak wierzący
jak i niewierzący. Ludzie, mimo za-
padającego zmroku, wychodzą na
ulice i przekazują sobie tę radosną
nowinę. Zapełniają się kościoły, by
modlitwą dziękować za niezwykły
dar. W Krakowie, który parę dni
wcześniej opuścił kardynał Wojtyła,
udając się do Rzymu na konklawe,
bije dzwon Zygmunta. Niezwykłe
było poruszenie na placu św. Pio-
tra, gdy pielgrzymi usłyszeli słowa
kardynała Pericle Feliciego: „Habe-
mus papam” (mamy papieża), i wy-
mieniającego imię Carolum Sanc-
tae Romanae Ecclesiae Cardinale
Wojtyla” (Karola świętego Kościo-
ła Rzymskiego kardynała Wojtyłę).

Zgromadzonym ukazuje się nowy
papież i unosi ręce w geście po-
zdrowienia. Niebawem padną słowa
będące przesłaniem całego długiego
pontyfikatu: „Otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi”.

Niezwykły pontyfikat

Od początku swojej posługi pa-
pież ukazywał Kościołowi Chrystu-
sa – Odkupiciela człowieka. Dał
temu wyraz w pierwszej encyklice
„Redemptor hominis” (Odkupiciel
człowieka) z 1979 r. Ukazywał, że
człowiek czerpie swoją godność od
Chrystusa, który go odkupił.

Papież był człowiekiem modlitwy.
Wszyscy uczestnicy Mszy św. odpra-
wianych przez papieża na miejscach
zgromadzeń, czy w prywatnej kapli-
cy byli zbudowani Jego skupieniem
i rozmodleniem. Czy to podczas spa-
ceru w ogrodach watykańskich, czy
podczas podróży w samolocie mo-
dlił się, trzymając w ręku różaniec.
Zgodnie z objawieniami z Fatimy
był wierny aż do śmieci pierwszym
sobotom miesiąca. Niezwykły jest
zarejestrowany na filmie obraz, jak
w ciszy wieczoru przed konfesją św.
Stanisława w katedrze krakowskiej
papież przez pół godziny odmawia
brewiarz, który oświetlał klęczący
obok proboszcz katedry ks. infułat
Janusz Bielański. Takiej transmisji
z pielgrzymki papieskiej jeszcze nie
było. Ujrzeliśmy papieża modlitwy.

Papież Jan Paweł II był pierw-
szym w historii papiestwa podej-
mującym tak wiele pielgrzymek do
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wszystkich zakątków świata. To pa-
pież „Pielgrzym”, witany na wszyst-
kich kontynentach z ogromnym en-
tuzjazmem. Potrafił znaleźć wspól-
ny język z ludźmi różnych kultur
oraz z przywódcami wielu krajów.
Jest konkretny. Stawia wymagania.
Krytykuje, staje w obronie uciśnio-
nych, wzywa do poszanowania praw
każdego człowieka. Papież bezpar-
donowo broni życia od poczęcia do
naturalnej śmierci. Zabiega różnymi
kanałami dyplomatycznymi i me-
diacyjnymi o zaprzestanie przemocy
i rozlewu krwi. Podczas pielgrzymki
do Brazylii, kraju ogromnych nie-
równości społecznych, uczynił gest,
zapamiętany na długo. Zdjął z palca
swój papieski pierścień i ofiarował
ubogim mieszkańcom slumsów Rio
de Janeiro.

Obliczono, że Papież przebył
w pielgrzymkach drogę czterokrot-
nie dłuższą niż odległość dzieląca
Ziemię od Księżyca. Na Filipinach
do ołtarza Ojciec św. musiał dole-
cieć helikopterem, bo samochód nie
zdołałby się przedostać przez tłumy
zgromadzonych wiernych. W Ame-
ryce Południowej Indianie podaro-
wali Ojcu św. piękną haftowaną stu-
łę i pióropusz najwyższego wodza,
a w Kenii podarowano Papieżowi
w darze ołtarza żywego koziołka,
który beczał przez całą Mszę św.
papieską.

Wśród swoich

Każdy przyjazd Papieża-Polaka
do Ojczyzny był dla niego źródłem
silnych wzruszeń, szczególnie poby-
ty w Krakowie i na Jasnej Górze. Był
też świętem dla milionów Polaków,

którzy towarzyszyli mu na pielgrzy-
mim szlaku, krzepiąc serca, wsłu-
chani w Jego słowo. Zawsze przyby-
wał do nas z wyraźnym przesłaniem.
Nie zapomnimy modlitewnego we-
zwania papieża na Placu Zwycięstwa
w Warszawie podczas pierwszej piel-
grzymki w 1979 r. w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze ziemi. Tej ziemi”. A był to
jeszcze czas komunistycznego znie-
wolenia. Pełne wzruszenia było jego
nawiedzenie obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu i modlitwa, zwłasz-
cza w celi śmierci św. Maksymiliana
Kolbe. Powiedział wówczas: „Ni-
gdy jeden naród nie może rozwijać
się kosztem drugiego, za cenę jego
eksploatacji, za cenę jego śmierci”.
Przemawiając w polskim parlamen-
cie Papież powiedział: „Niech Duch
Święty nieustannie wspiera wielki
proces przemian służący odnowie
oblicza ziemi. Tej ziemi”.

Polska jest krajem, poza Włocha-
mi, do którego Papież pielgrzymował
najczęściej. Imię Jana Pawła II nosi
ponad 450 polskich szkół (w tym
aula naszego trąbkowskiego gimna-
zjum) oraz wiele szpitali (w Trąb-
kach Wielkich jest apteka imienia
Jana Pawła II), ulic, placów, a także
lotnisko w Krakowie.

Niezwykłe były spotkania Pa-
pieża z mieszkańcami Krakowa,
zwłaszcza młodzieżą, czy spotka-
nie z Wadowiczanami w 1999 r.,
gdzie mówił z wielkim poczuciem
humoru o sprawach codziennych,
w tym o sławnych kremówkach,
które przeszły już do wadowickiej
tradycji.
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Podczas swej ostatniej piel-
grzymki w 2002 roku Papież kon-
sekrował w krakowskich Łagiew-
nikach Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia i dokonał aktu zawierzenia
świata Bożemu Miłosierdziu. Ogłosił
też łagiewnickie Sanktuarium Świa-
towym Centrum Kultu Miłosierdzia
Bożego. Rozstaniom Ojca Świętego
z rodakami zawsze towarzyszyły łzy
i pieśni: „Góralu, czy ci nie żal”
i „Barka”. Tę pieśń Papież bardzo
polubił. Co czuł Biały Pielgrzym
za każdym razem, a zwłaszcza gdy
ostatni raz opuszczał ukochaną Oj-
czyznę. Tego tylko się domyślamy.
W każdym razie, bardzo interesowa-
ły Go sprawy Polski i losy naszego
narodu.

Papież cierpienia
i wysłannik pokoju

Dzień 13 maja 1981 r. to naj-
tragiczniejszy dzień w dziejach pa-
pieskiego posługiwania Kościołowi
Świętemu. Kule tureckiego zama-
chowca Mehmeda Ali Agcy przeszyły
papieża. Ojciec św. przeżył śmiertel-
ny zamach. Ocaliła Go Matka Boża
Fatimska. Cały katolicki świat był
poruszony tym zamachem na białe-
go wysłannika i obrońcę pokoju.

Będąc w szpitalu Papież przestu-
diował dokumenty związane z ob-
jawieniami Matki Bożej w Fatimie
w 1917 r. trójce pastuszków: Fran-
ciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Pierwsze
objawienie miało miejsce 13 maja
1917 r. W szpitalu Papież powie-
dział: „Zrozumiałem, że jedynym
sposobem ocalenia świata od wojny,
ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie
Rosji, zgodnie z orędziem Fatimy”.

Ojciec św. przebaczył swemu nie-
doszłemu zabójcy. W 1983 roku spo-
tkał się z nim w więziennej celi.
W 1996 roku przyjął na prywatnej
audiencji matkę zamachowca i wy-
raził jej swoje współczucie. W roku
2000 papież wystosował prośbę do
władz włoskich o uwolnienie z wię-
zienia Alego Agcy. W rok po zama-
chu papież udał się w pielgrzymce do
Fatimy, by podziękować Matce Bo-
żej za cudowne ocalenie. Ofiarował
Jej złoty różaniec oraz kulę wydo-
bytą z jego zranionego ciała, którą
umieszczono w koronie Matki Bożej.
Poświęcił też wtedy w Fatimie świat
i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.
Natomiast 25 marca 1989 r. Papież
w Watykanie, w obecności kardy-
nałów i biskupów z całego świata
oraz figury Matki Bożej fatimskiej,
specjalnie przywiezionej na tę uro-
czystość, dokonał aktu zawierzenia
świata i Rosji Niepokalanemu Sercu
Matki Bożej. W tym samym czasie
podobnego aktu zawierzenia doko-
nał w Moskwie specjalny wysłannik
Papieża biskup Paweł Hnilica. Wo-
la Maryi została wypełniona. Zaczął
się chwiać system komunistyczny.
Po czym doszło do pamiętnych wy-
darzeń, które spowodowały bez roz-
lewu krwi, bez rewolucji rozpad
Związku Radzieckiego i uwolnienie
się państw spod dominacji sowiec-
kiej. W pierwszej kolejności uwolniła
się Polska, która dała światu Papie-
ża.

Dziś nawet ludzie niewierzący
nie negują zasług Ojca świętego
w położeniu kresu komunistyczne-
mu imperium. Znamienne są sło-
wa wypowiedziane przez ostatnie-
go przywódcę Związku Radzieckiego
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Michaiła Gorbaczowa, który nazwał
Papieża „największym autorytetem
moralnym na ziemi”. Pocieszające
dla nas jest to, że Ojciec Święty
najważniejsze poglądy na kwestie
społeczne czerpał z ducha polskiego
katolicyzmu i polskiej tradycji.

Gdy upomina się o godne trak-
towanie kobiet, przemawia przez
niego wychowanie w głębokim sza-
cunku do matki. Gdy prowadzi
dialog między różnymi wyznania-
mi, a nawet religiami, opiera się
na polskich kontaktach z prawo-
sławiem i judaizmem. Gdy apeluje
o prawa człowieka i o pokój na
świecie, opiera się na tragicznych
doświadczeniach własnego narodu.
Szacunek wśród wyznawców innych
religii Papież zawdzięczał polskiemu
pochodzeniu. Polska zawsze słynęła
z prawdziwej tolerancji wobec in-
nych wyznań religijnych będących
na naszej ziemi.

Powracając do problemu cierpie-
nia, można stwierdzić, że było ono
nieodłącznym doświadczeniem całe-
go jego życia. W 9 roku życia stracił
matkę, a kilka lat później zmarł mu
starszy brat. Ciężko pracował jako
student, przeżył śmiertelny zamach
na życie (stracił wtedy 3 litry krwi),
po którym już nigdy nie powrócił
do pełni sił. W 1992 r. miał opera-
cję guza, a w 1994 r. złamał staw
biodrowy. Odtąd już posługiwał się
laską, a potem wózkiem. Pojawiło
się drżenie lewej ręki i trudności
w mówieniu.

Mąż cierpienia – powiedział:
„Zrozumiałem, że mam wprowadzić
Kościół w III tysiąclecie przez wie-
loraką działalność, ale przekonałem

się, że to nie wystarcza i trzeba by-
ło wprowadzić go przez cierpienie.
Głębokim pokojem napełnia mnie
myśl o chwili, w której Bóg wezwie
mnie do siebie z życia do Życia”.
Papież ogłosił ponad 200 dokumen-
tów na temat cierpienia. Ustanowił
Światowy Dzień Chorego i powołał
Papieską Radę Duszpasterstwa Pra-
cowników Służby Zdrowia. Prosił
szczególnie chorych o modlitewne
wsparcie w papieskim posługiwa-
niu. W 1999 r. napisał list do ludzi
w podeszłym wieku. W Liście Apo-
stolskim „Salvifici Dolores” pisze,
że ludzie cierpiący z Chrystusem
jednoczą swoje ludzkie cierpienie
z Jego cierpieniem odkupionym.

Podczas swoich pielgrzymek Pa-
pież miał zawsze w programie spo-
tkanie z chorymi. Odwiedzając w Ko-
rei 800 chorych w szpitalu, Papież
się rozpłakał na widok ich wielora-
kich cierpień. Siostra Łucja słysząc
o cierpieniu Ojca św. podjęła decy-
zję: „Oddaję życie, by On wypełnił
misję do końca”. Papież zakończył
ziemskie życie w I sobotę miesiąca,
w wigilię święta Miłosierdzia Bo-
żego. Umarł przytulony do krzyża.
Wcześniej wyszeptał do młodzieży
zgromadzonej na Placu św. Piotra:
„Szukałem was, a teraz wy przyszli-
ście do mnie. Za to wam dziękuję.
Pozwólcie mi odejść do Domu Ojca”.
Dopisał na kartce: „Jestem radosny.
Wy też bądźcie”. Zmarł 2 kwiet-
nia 2005 r. o godz. 21.37, w czasie
Apelu Jasnogórskiego. Na trumnie
podczas uroczystości pogrzebowych
wiatr przewracał karty Pisma Świę-
tego aż do ostatniej strony – symbol?

Ks. Edward Szymański
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Święci i błogosławieni Polacy
wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II

św. Adam Chmielowski � św. Rafał Kalinowski � św. Jan z Dukli �

św. Jan Sarkander � św. Melchior Grodziecki � św. Jadwiga Królowa �

św. Maksymilian Kolbe � św. Kinga � św. Faustyna Kowalska � św. Józef
Sebastian Pelczar � św. Urszula Ledóchowska � bł. Edmund Bojanowski
� bł. Wincenty Frelichowski � bł. Karolina Kózkówna � bł. Michał
Kozal � bł. Jerzy Matulewicz � bł. Franciszka Siedliska � bł. Maria
Angela Truszkowska � bł. Regina Protman � bł. Bolesława Lament �

bł. Rafał Chyliński � bł. Aniela Salwa � bł. Stanisław Kaźmierczyk
� bł. 11 Sióstr Nazaretanek z Nowogródka � bł. Kolumba Gabriel �

bł. Sancja Szymkowiak � bł. Marcelina Darłowska � bł. Maria Karłowska
� bł. Bernardyna Maria Jabłońska � bł. 108 Męczenników � bł. Józef
Bilczewski � bł. Zygmunt Gorazdowski � bł. Zygmunt Szczęsny Feliński �

bł. Jan Balicki � bł. Jan Beyzym � bł. Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2008

6 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14.22–28

1 P 1,17–21

Łk 24,13–35

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu,
wziął chleb, odmówił błogosławień-
stwo, połamał go i dawał im. Wtedy
oczy im się otworzyły i poznali Go,
Lecz On zniknął im z oczu (Łk
24,30–31).

Każdy z nas tak bardzo realny, trzy-
mający się rękami i butami ziemi –
stanie się nagle niewidzialny. Byle
tylko stać się choć na chwilę podob-
nym do Jezusa, który w gospodzie
w Emaus dał się rozpoznać po tym,

że rozdawał samego siebie jak chleb,
zanim stał się niewidzialny.

Jedna sekunda spotkania się z Chry-
stusem. Bóg daje na pewno każde-
mu z nas po takiej jednej sekundzie
jak po jednym denarze. Pierwszym
i ostatnim. Poznać wagę tylko tej
jednej sekundy na całe życie.

Powtarzamy: „Moja wina, moja wi-
na, moja bardzo wielka wina”. Jed-
na jest wielka wina: nie rozpoznać
w swoim życiu Jezusa. Jak w wier-
szyku dla dzieci: „Co za dwie gapy!
Dwa gawrony! Jezus był z nimi,
a nie powiedzieli: Pochwalony!” Jak-
że często ta historia się powtarza.
On stale idzie z nami, tuż-tuż, a my
Go nie poznajemy. Może idziemy
w innym kierunku? Może On idzie
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na prawo, a my na lewo? Może On
idzie naprzód, a my się cofamy?

Właściwie spotykamy się z Nim
na każdej drodze, bo każda droga
prowadzi do Emaus, do domu na-
szej śmierci, kiedy w pewnej chwili
spotkamy się z Nim i rozpoznamy
Go.

13 kwietnia: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14a.36–41

1 P 2,20b–25

J 10,1–10

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wej-
dzie przeze Mnie, będzie zbawiony –
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę
(J 10,9).

Być zbawionym znaczy po pierw-
sze: być uratowanym od rozpaczy,
widzieć sens cierpienia i śmierci; po
drugie: chcieć żyć życiem Boga na
ziemi, tak jak kiedyś potem w nie-
bie, życiem Kogoś, kto żyje z miłości
i budzi nadzieję, że jesteśmy dziećmi
Boga.

Na pewno wielu mędrców i założy-
cieli religii mówiło: „Wskazuję wam
drogę, idźcie za moim głosem”, ale
czy któryś odważył się powiedzieć:
„Ten, kto przeze mnie przejdzie,
trafi wprost do Boga”? Słowa te
mógł powiedzieć tylko Jezus.

Często idziemy do Jezusa jako do
bramy – wzruszeni i przejęci Jego
nauką, wiarą, miłością większą od
strachu przed cierpieniem i śmier-
cią. Czy jednak nie jest tak, że
gdy dochodzimy do niej, zatrzymu-
jemy się i nie bardzo wygodnie nam
przez nią przechodzić? Skręcamy

na prawo i lewo i chcemy przejść
przez swoją własną furtkę, własne
zapasowe drzwi, własną bramę, któ-
rą ustawiamy sobie trochę z boku.
Tymczasem trzeba przejść do Boga
– przez Jezusową bramę, poprzez
Jezusowe pokochanie tego, czego
Bóg chce, nawet, gdyby chciał, że-
by nam młotkiem wbijali gwoździe
w ręce i nogi. Ilu z nas dochodzi do
Jezusowej bramy – ale chce iść do
Boga przez własne furtki – trochę
„na gapę”.

20 kwietnia: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 6,1–7

1 P 2,4–9

J 14,1–12

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
(J 14,6).

Jezus jest Drogą. Nie trzeba wybie-
rać innej, tylko tę jedną: próbować
żyć Jego życiem.

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy (J 14,8).

Jak niezwykłą zagadką jest ukrycie
się Boga w świecie. Gdyby się Bóg
nagle ukazał, toby nas tak olśniło
Jego światło, że nie widzielibyśmy
świata. Bóg, tak jak prawdziwa
miłość – nie zasłania sobą. Umrzeć
– to nie widzieć już świata, aby
widzieć Boga.

Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? (J 14,9).

Ile smutku odnajdujemy w Jezu-
sowych słowach. Boga nie trzeba
widzieć, ale żeby Go poznawać,
wystarcza obcować z Jezusem, to
znaczy żyć Jego słowem zapisanym

8



przez ewangelistów, żyć Nim, ukry-
tym w sakramencie pokuty i Eucha-
rystii, być z Jezusem modlącym się,
kochającym, dźwigającym krzyż.

Widzieć Jezusa na ziemi jako czło-
wieka w ludziach ubogich, cichych,
czystych, sprawiedliwych, prześla-
dowanych, a ufających dłużej niż na
zawsze.

27 kwietnia: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 8,5–8.14–17

1 P 3,15–18

J 14,15–21

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Po-
cieszyciela da wam, aby z wami był
na zawsze – Ducha Prawdy, którego
świat przyjąć nie może, ponieważ Go
nie widzi ani nie zna (J 14,16–17).

Jesteśmy tak ogłupieni przewle-
kłym materializmem, obojętnością
religijną, nie rozumiemy najprost-
szych rzeczy. Jeżeli dowiadujemy

się, że ktoś po latach poszedł do
spowiedzi, dziwimy się, jakbyśmy
zobaczyli bociana w mieście. Kiedy
dowiadujemy się, że ktoś wstąpił do
klasztoru, pytamy, co mu do głowy
strzeliło. Jeżeli ktoś spotkał kogoś,
kto potem był mu potrzebny w ży-
ciu, nazywamy to przypadkiem. Nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że
spotykamy się z działaniem Ducha
Świętego. On sprawia, że ktoś się
spowiada, wstępuje do zakonu. Nie
ma przypadków.

Bliższy nam jest Bóg-Ojciec, Pan
Jezus, a Duch Święty wydaje nam
się nieuchwytny. Tymczasem spo-
tykamy się z Nim na co dzień.
Może kogoś męczy to, że Bóg chrze-
ścijan jest tak trudny w swojej
tajemnicy Trójcy Przenajświętszej.
Tymczasem to jest prawdziwy Bóg,
niewymyślony przez człowieka. Im
dalej od ludzkiej logiki, tym bardziej
prawdziwy.

Ks. Jan Twardowski

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?
Szkoła modlitwy – cz. 5

Tydzień piąty
Wejście modlitwą
w cierpienie i śmierć Jezusa.
Kontemplacja i modlitwa
skierowana na Jezusa
w mym sercu

Treść piątego tygodnia przygo-

towuje nas do codziennej modlitwy

koncentrując się na Ostatniej Wie-
czerzy, Męce i Śmierci Jezusa.

Co to jest modlitwa kontempla-
cyjna?

1. Kontemplacja oznacza pa-
trzenie na Pana Jezusa z miło-
ścią.

Jest to sposób poznania nie daty,
faktu lub jakiejś prawdy, lecz jest to
poznanie osoby. Przez kontemplację
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poznaję lepiej Jezusa, nie tak jak
się Go poznaje przez studium –
poznaję Go lepiej przez miłość.

Poznanie osoby jest czymś in-
nym niż wiedza o faktach jej doty-
czących. Chcę wiedzieć jak najwięcej
o kimś kto mnie kocha i kogo ja
kocham, ponadto chcę lepiej poznać
tę osobę. Jezus zna mnie doskonale,
akceptuje całkowicie, kocha gorąco
i nazywa po imieniu. Prowadzi
mnie do umiłowania siebie i po-
znania przez miłość – przez swoją
miłość do mnie i moją miłosną od-
powiedź.

Poznanie przez miłość nie jest
więc abstrakcyjne. Poznanie przez
miłość, wynikające z kontemplacji
i stanowiące jej istotę, jest czę-
sto niejasne, ciemne, zamglone, za-
ciemnione – ale nigdy abstrakcyjne.
Kontemplacja jest miłosnym po-
znaniem osoby, a tą osobą jest
Jezus tu i teraz obecny.

Kontemplacja jest przeżywa-
niem Jezusa, Jego obecności, mi-
łości i troskliwości.

Nie jest to jednak tylko i wy-
łącznie doświadczenie intelektual-
ne, ale przeżycie również uczuciowe
– sercem. Kontemplacja jest wiedzą
serca, która powstaje na skutek do-
znania miłości Jezusa i odpowiedzi
miłością na Jego miłość.

Łaska, o którą proszę w tym ty-
godniu – to lepsze poznanie Jezu-
sa, oglądanego podczas Ostat-
niej Wieczerzy i w czasie Jego
Męki i Śmierci.

Dlaczego Jezus doprowadził do
Wieczerzy, podczas której dał siebie
w postaci chleba i wina? Odpowiedź
jest jasno ukazana w Liście do

Hebrajczyków: dlatego jest pośred-
nikiem Nowego Przymierza, ażeby
przez śmierć poniesioną dla odku-
pienia przestępstw, popełnionych za
pierwszego przymierza, ci, którzy
są wezwani do wiecznego dziedzic-
twa, dostąpili spełnienia obietnicy
(Hbr 9,15).

W czasie Ostatniej Wieczerzy Je-
zus zawiera ponownie przymierze
z Bogiem, które zostało przez nas
zerwane: „Teraz, jeśli pilnie słuchać
będziecie głosu mego i strzec mego
przymierza, będziecie szczególną mo-
ją własnością pośród wszystkich na-
rodów”. Wtedy cały lud jednogłośnie
powiedział: „Uczynimy wszystko, co
Pan nakazał” (Wj 19,5,8).

Jezus odnawia to przymierze:
Ten kielich to Nowe Przymierze we
krwi mojej, która za was będzie
wylana (Łk 22,20).

List do Hebrajczyków (8,6–12)
w mocnych słowach opisuje Nowe
Przymierze, którego pośrednikiem
stał się Jezus (wiersz 6b).

Jezus idzie dobrowolnie na Mękę
i śmierć. Ja życie moje oddaję... Nikt
mi go nie odbiera, lecz Ja od siebie
je oddaję (J 10,17–18). Czyni to, aby
odnowić posłuszeństwo przymierzu:
Taki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca. Ja życie moje oddaję. Nikt mi
go nie odbiera (J 10,18). Tak czynię
jak mi Ojciec nakazał (J 14,31).

Jezus cierpi z miłością, aby na-
sze zjednoczenie z Ojcem stało się
ponownie możliwe. Cierpi w ciem-
nościach, w wierze, w męczarni
duszy. Nie było Mu łatwo umrzeć za
mnie. Chrzest mam przyjąć i jakiej
doznaję udręki, aż się to stanie (Łk
12, 50). Przestał widzieć Ojca: Boże
mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił
(Mt 27,46).
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Podczas swego chrztu usłyszał
Ojca mówiącego: Ten jest mój
Syn umiłowany (Mt 3,17). Obec-
nie, w opuszczeniu, słyszy tylko
drwiny: Innych wybawiał, niechże
teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym (Łk
23, 35).

Kontempluję Jezusa wiedząc, że
powiedział: Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi
(J 15,13–14).

2. Modlitwa „ukierunkowana”
Kontemplacja może przybrać

formę modlitwy „ukierunkowanej”,
w której kieruję uwagę na Jezusa
obecnego w moim sercu. Modlitwa
„ukierunkowana” nie skupia się na
słowach, czy zdaniach, takich jak
imię Jezusa, lecz przez słowo czy
zwrot kieruje się ku Osobie. Powta-
rzając imię „Jezus” powoli i nie-
ustannie, nie wargami ale w ciszy
mego serca, kieruję się ku Osobie,
którą przyzywa me serce i chcę
w Niej spocząć.

Mogę zastosować „modlitwę Je-
zusa”, „modlitwę pielgrzyma”: Pa-
nie Jezu Chryste, zmiłuj się nade
mną grzesznikiem, powtarzając po-
woli to zdanie, nieustannie w mym
sercu. Skupiam się jednak na Panu
Jezusie, nie na technice. Taki spo-
sób modlitwy – powtarzanie w sercu
jednego wezwania lub imienia Je-
zus, jest dobry i może prowadzić do
prawdziwej kontemplacji. Ale sama
kontemplacja – tajemnicze i poza
refleksyjne spotkanie Jezusa Chry-
stusa pozostaje Jego darem. Darem

ofiarowanym mi, który mam przy-
jąć a nie zdobyć jakąś techniką,
podbojem czy zasługami.

Codzienna modlitwa
na tydzień piąty

Ostatnia Wieczerza, Męka
i Śmierć Jezusa

Dzień pierwszy

1. Przeczytaj opis Ostatniej Wiecze-
rzy, w czasie której Jezus uprze-
dzając ofiarę krzyżową, bierze chleb
i mówi: To jest Ciało moje, a na-
stępnie wino, mówiąc: Ten kielich
to Nowe Przymierze we Krwi mojej
(Łk 22,14–23).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Panie Jezu, pomóż mi lepiej Cię
poznać w tajemnicy Ostatniej Wie-
czerzy, w tajemnicy Najświętszej Eu-
charystii, w misterium Twojego wy-
dania się za mnie i dla mnie.
Pomóż mi bardziej Cię kochać i jak
najwierniej za Tobą postępować.
Szczególnie pomóż mi wejść w ta-
jemnicę Twego cierpienia i śmierci.

3. Kontemplowanie Jezusa:
a) „A gdy nadeszła pora, zajął miej-
sce u stołu i apostołowie z Nim.
Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pra-
gnąłem spożyć tę Paschę z wami,
zanim będę cierpiał»” (w.14–15).
b) „Następnie wziął chleb, odmó-
wiwszy dziękczynienie połamał go
mówiąc: «To jest Ciało moje, które
za was będzie wydane; to czyńcie
na moją pamiątkę»” (w.19).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, pomóż mi poznawać
Cię lepiej, wejść do Twojego serca
i uczuć, gdy się przygotowywałeś na
Mękę i śmierć.
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Daj mi poznać Twoje serce, wpro-
wadź mnie w Twoje cierpienie.
Złącz moje serce z Twoim.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane.
Wprowadź mnie do Twojego serca.

***
Dzień drugi

1. Przeczytaj naukę Jezusa o po-
korze i służbie w czasie Ostatniej
Wieczerzy (Łk 22,24–28). Jezus nie
tylko uczy jak postępować, On wska-
zuje na siebie, odkrywa kim jest.

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, pomóż mi poznać Cię lepiej
przez Twoje nauczanie tak, abym
mógł Cię bardziej kochać i zjedno-
czyć się z Tobą w Twym cierpieniu
i śmierci, a przez to wierniej Cię
naśladować.

3. Kontemplowanie Jezusa:
a) „Królowie narodów panują nad
nimi,a ich władcy przyjmują na-
zwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak
macie postępować. Lecz największy
między wami niech będzie jak naj-
młodszy, a przełożony jak sługa”
(w.25–26).
b) „Któż bowiem jest większy? Czy
ten, kto siedzi za stołem? Otóż
ja jestem pośród was jak ten, kto
służy” (w.27).
c) „Wyście wytrwali przy Mnie
w moich przeciwnościach” (w.28).

4. Modlitwa:
Jezu, chcę być z Tobą w twoich
utrapieniach.
Chcę trwać przy Tobie, kiedy przy-
gotowujesz się na śmierć i cierpienie

za mnie, po to, abym ja mógł mieć
życie wieczne.
Uniżyłeś się, stałeś się najmniej-
szym, stałeś się sługą.
Przyjąłeś na siebie cierpienie i
śmierć z miłości do mnie.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, naucz mnie lepiej Cię pozna-
wać.
Wyście wytrwali przy mnie w moich
przeciwnościach.

***
Dzień trzeci

1. Ewangelia św. Łukasza – Konanie
Jezusa w Ogrójcu (Łk 22,39–46).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Panie Jezu, chcę wejść w Twoje cier-
pienia, w Twoją agonię, w Twoje
serce. Chcę trwać przy Tobie w Two-
jej agonii.
Daj mi łaskę bycia przy Tobie
w Ogrójcu.
Daj abym poznał Cię lepiej w Twojej
agonii, oraz mocniej i wierniej Cię
naśladował.

3. Kontemplacja agonii Jezusa
w Ogrójcu:
a) „Upadł na kolana i modlił się:
«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode
Mnie ten kielich. Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie»”
(w.42).
b) „Jezus pogrążony w udręce jesz-
cze usilniej się modlił, a Jego pot
był jak gęste krople krwi, sączące
się na ziemię” (w.44).
c) „Gdy wstał od modlitwy i przy-
szedł do uczniów zastał ich śpiących
ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu
śpicie? Wstańcie i módlcie się, aby-
ście nie ulegli pokusie»” (w.45–46).
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4. Modlitwa:
Panie Jezu, chcę być z Tobą w Twojej
agonii.
Pozwól mi być w Ogrójcu w dniu
dzisiejszym.
Amen.

5. Krótkie modlitwy w ciągu dnia:
Jezu, chcę być przy Tobie.
Nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie.

***
Dzień czwarty

1. Ewangelia św. Łukasza – Jezus
niesprawiedliwie osądzony i skaza-
ny na śmierć (Łk 23,13–25).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, pomóż mi poznać Cię lepiej
przez Twoją Mękę i zjednoczyć się
z Tobą w Twym cierpieniu.

3. Punkty pomocne do kontemplacji
Jezusa:
a) „Piłat powiedział: «Nie znalazłem
w Nim żadnej winy w sprawach,
o które Go oskarżacie. Każę więc
Go wychłostać i uwolnić” (w.14–16).
b) „Zawołali więc wszyscy razem:
«Strać Tego, a wypuść Barabasza».
Piłat chcąc uwolnić Jezusa, ponow-
nie przemówił do nich. Lecz oni
wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go»”
(w.18–21).
c) „Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż
On złego uczynił? Nie znalazłem
w Nim nic zasługującego na śmierć.
Każę Go więc wychłostać i uwolnię».
Lecz oni nalegali z wielkim wrza-
skiem, domagając się, aby Go ukrzy-
żowano i wzmagały się ich krzyki.
Piłat więc zawyrokował, ich żądanie
zostało spełnione” (w.22–24).

4. Modlitwa:
Panie Jezu, widzę Cię ubiczowanego,
przybranego w cierniową koronę,
stojącego przed tłumem.
Chcę trwać przy Tobie w Twoim
cierpieniu i odrzuceniu przez własny
naród.
Złącz moje serce z Twoim. Pozwól
mi być z Tobą w cierpieniu.
Amen.

5. W ciągu dnia możesz przywoływać
na pamięć obraz Jezusa cierniem
ukoronowanego. Możesz też zwracać
się od czasu do czasu do Jezusa
mówiąc:
Jezu, kocham Ciebie.

***
Dzień piąty

1. Ewangelia św. Łukasza – Jezus
w drodze na Kalwarię (Łk 23,26–38).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, chcę być z Tobą, gdy niesiesz
swój krzyż, chcę Cię lepiej poznać,
dzielić Twoje uczucia i cierpienia,
bardziej Cię kochać i postępować za
Tobą.

3. Kontemplujmy Jezusa w czasie
drogi krzyżowej:
a) „Gdy Go wyprowadzili” (w.26).
b) „Zatrzymali niejakiego Szymona
z Cyreny, który wracał z pola i wło-
żyli na niego krzyż, aby go niósł za
Jezusem” (w.26).
c) „A szło za Nim mnóstwo lu-
dzi, także kobiet, które zawodziły
i płakały nad Nim” (w.27).

4. Modlitwa:
Jezu, widzę Cię dźwigającego krzyż
w drodze na Kalwarię.
Chcę być przy Tobie, chcę być Szy-
monem Cyrenejczykiem, który Ci
pomaga.
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Chcę uczestniczyć w jakiś sposób
w Twoim cierpieniu i dźwiganiu
krzyża.
Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz,
cierpisz za mnie i niesiesz krzyż
z miłości do mnie.
Amen.

5. W ciągu dnia możesz przywoływać
na pamięć obraz Jezusa niosącego
swój krzyż, cierniem ukoronowane-
go lub mówić do Jezusa:
Jezu, kocham Ciebie.

***
Dzień szósty

1. Ewangelia św. Łukasza – ukrzy-
żowanie Jezusa (Łk 23,39–43).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Panie Jezu, chcę Cię bliżej poznać
w cierpieniu i śmierci krzyżowej,
aby Cię bardziej pokochać i wierniej
za Tobą postępować.

3. Kontemplowanie Jezusa ukrzy-
żowanego:
a) „Gdy przyszli na miejsce zwane
«Czaszką», ukrzyżowali tam Jego”
(w.33).
b) „Lecz Jezus mówił: «Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą co czynią»”
(w.34).
c) „Lecz członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: «Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bo-
żym». Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali
Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś
królem żydowskim, wybaw sam sie-
bie»” (w.35–37).

4. Modlitwa:
Jezu, widzę Cię ukrzyżowanego.

Wybaczasz tym, którzy Cię zabija-
ją i wyszydzają, ale nie schodzisz
z krzyża.
Panie Jezu, kocham Cię i adoruję.
Amen.

5. W ciągu dnia przywołuj obraz
Jezusa ukrzyżowanego, mów:
Jezu, kocham Cię i adoruję.

***
Dzień siódmy

1. Ewangelia św. Łukasza – Śmierć
Jezusa (Łk 23,44–49).

2. Proś o łaskę, której pragniesz:
Jezu, daj mi łaskę lepszego pozna-
nia Ciebie konającego za mnie na
krzyżu.
Pomóż mi bardziej Cię kochać i wier-
niej naśladować.

3. Punkty pomocne w kontemplowa-
niu Jezusa umierającego na krzyżu:
a) „Mrok ogarnął całą ziemię... Słoń-
ce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek. Wtedy
Jezus zawołał donośnym głosem:
«Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego». Po tych słowach
wyzionął ducha” (w.44–46).
b) „Setnik widząc, co się stało, oddał
chwałę Bogu i rzekł: «Zaiste czło-
wiek ten był sprawiedliwy»” (w.47).
c) „Wszyscy Jego znajomi stali z da-
leka; również niewiasty, które Mu
towarzyszyły w Galilei, przypatry-
wały się temu” (w.49).

4. Módl się tak, jak dyktuje ci serce,
lub trwaj w ciszy przed krzyżem.

5. Przypomnij sobie w ciągu dnia
obraz Jezusa ukrzyżowanego lub
mów:
Jezu, kocham i adoruję Ciebie

Opracował ks. Adam Kroll
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MSZA ŚWIĘTA JEST UCZTĄ

W encyklice o Eucharystii w ży-
ciu Kościoła Jan Paweł II napisał:
„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta
prawda wyraża nie tylko codzienne
doświadczenie wiary, ale zawiera
w sobie istotę tajemnicy Kościo-
ła. Na różne sposoby Kościół do-
świadcza z radością, że nieustannie
urzeczywistnia się obietnica: «A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata» (Mt
28,20). Dzięki Najświętszej Eucha-
rystii, w której następuje prze-
istoczenie chleba i wina w Ciało
i Krew Pana, raduje się tą obecno-
ścią w sposób szczególny. Od dnia
Zesłania Ducha Świętego, w którym
Kościół, Lud Nowego Przymierza,
rozpoczął swoje pielgrzymowanie
ku ojczyźnie niebieskiej, Najświęt-
szy Sakrament niejako wyznacza
rytm jego dni, wypełniając je ufną
nadzieją.

Sobór Watykański określił, że
Ofiara eucharystyczna jest «źró-
dłem i zarazem szczytem całego
życia chrześcijańskiego». W Naj-
świętszej Eucharystii zawiera się
bowiem całe dobro duchowe Ko-
ścioła, to znaczy sam Chrystus,
nasza Pascha i Chleb żywy, który
przez swoje ożywione przez Ducha
Świętego i ożywiające Ciało daje
życie ludziom.

Dlatego też Kościół nieustannie
zwraca swe spojrzenie ku swojemu
Panu, obecnemu w Sakramencie
Ołtarza, w którym objawia On
w pełni ogrom swej miłości”.

Mszę św. można porównać do
rodzinnej uczty. Jest stół, jest po-
karm – chleb i wino, są zaproszeni
goście. Wszyscy zasiadają do sto-
łu, aby uroczyście świętować jakieś
ważne wydarzenie. Jezus, znając do
głębi ludzką psychikę, nadał Mszy
charakter posiłku w rodzinie. Po-
siłek jednoczący wszystkich wokół
Niego.

Msza św. jest ucztą, dlatego nie-
sie ze sobą specjalne zobowiązanie:

– Czy idę na Mszę św. z weselem
i sercem radosnym?

– Jaki jest mój „strój” we-
wnętrzny? czy troszczę się o głę-
bokie oczyszczenie wewnętrz-
ne przed Mszą? Spotkanie z Chry-
stusem wymaga skruszonego serca.

– Czy na ucztę przychodzę z pu-
stymi rękoma, czy przynoszę dar,
który składam na ołtarzu: radość
zdrowia, pamięć o zmarłych, trud
wychowania, osobistą samotność?

– Czy mam nienawiść w ser-
cu, czy chcę przebaczyć? Tego
domaga się radość świętowania.

– na rodzinnej uczcie, również
na Mszy św., nie jestem sam,
jest nas wielu, dlatego uczestniczę
w dialogu, słucham i mówię.

– na zgromadzeniu Mszy św.
obowiązują pewne normy zacho-
wań: zajmuję stosowne miejsce,
śpiewam, siadam, okazuję sympa-
tię, przyjaźń, szacunek.

15



Msza św. jest Eucharystią, tzn.
dziękczynieniem. Chrystus daje mi
możliwość, abym razem z Nim,
przez Niego i w Nim, mógł wyrazić
swoją miłość do Ojca. On chce
się ze mną spotkać, zjednoczyć się
i razem złożyć Ojcu dziękczynienie
za dzieło Odkupienia.

Uczta ofiarna jest zwyczajem
tak starym jak ludzkość. Ten zwy-
czaj jest wrodzoną ideą człowieka.
Tam, gdzie jest ofiara, tam istnieje
zwyczaj uczty ofiarnej – tam istnie-
je piękna koncepcja: zasiadanie do
stołu z Bogiem.

Chrześcijaństwo może poszczy-
cić się tą świętą tradycją, ponie-
waż wprowadziło świętą ofiarę Eu-
charystii. Żeby lepiej zrozumieć,
dlaczego Jezus umieścił Mszę św.
w kontekście uczty ofiarnej, trze-
ba dobrze poznać tradycję ofiarnej
uczty żydowskiej.

Dla Żyda, każdy posiłek był rze-
czą świętą, ponieważ posiadał re-
ligijną treść (szczególnie Pascha).
Ważne miejsce zajmowały modli-
twy nazywane „błogosławieństwa-
mi”. Z tego powodu, Msza św. zosta-
ła nazwana Eucharystią, dziękczy-
nieniem. Dzisiaj ten ryt tak brzmi:
„Zaprawdę, godne to i sprawiedli-
we, słuszne i zbawienne, abyśmy
zawsze i wszędzie Tobie składali
dziękczynienie, Panie. . .”

Po obmyciu rąk każdy pił kie-
lich wina, powtarzając błogosła-
wieństwo: „Błogosławiony jesteś
Panie, Boże nasz, królu wieków,
który dałeś nam ten owoc winnego
krzewu. . .”

Gdy ojciec rodziny połamał
chleb i rozdał ucztującym, wypo-
wiadał błogosławieństwo: „Błogo-
sławiony jesteś Panie, nasz Boże,
królu wieków, który dałeś nam
chleb na tej ziemi. . .”

Po spożyciu potraw i napojów,
„nasyconych” właściwymi błogo-
sławieństwami, specjalnymi modli-
twami i dialogowaną homilią –
kończyła się pierwsza część uczty.

Gdy matka wnosiła zapaloną
lampę, przewodniczący brał wodę
z rąk sługi i umywał ręce. Ten ry-
tuał, czytelnie opisuje Ewangelista
Jan. Jezus biorąc misę z rąk naj-
młodszego apostoła Jana, zaczyna
od Piotra – pierwszego po sobie we
wspólnocie – i umywa ucztującym
nie ręce, ale nogi. Stąd wielkie
zdziwienie.

Po tej czynności rytualnej, Je-
zus wziął do rąk puchar pełen wina
i uroczyście zapraszał zgromadzo-
nych do zjednoczenia się w dzięk-
czynieniu za dar odkupienia, wypo-
wiadając słowa konsekracji: „Bierz-
cie i jedzcie. . . Bierzcie i pijcie. . .”

Prawdopodobnie tak wyglądała
pierwsza Msza – chrześcijańska
uczta ofiarna.

Dzisiaj, po XX wiekach, na-
dal miliardy chrześcijan „zasiadają
do stołu z Jahwe”, w przyjaźni
i wierności, z duszą przepełnio-
ną wdzięcznością, aby stopić się
z Chrystusem, w głębokiej ko-
munii z Jego Ciałem i Krwią,
aby zanieść Ojcu godne dzięk-
czynienie za radość odkupie-
nia.

Ks. Adam Kroll
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Droga Krzyżowa na ulicach Trąbek Wielkich

Ks. dr kanonik Tomasz Biedrzycki z parafii św. Brygidy w Gdańsku prowadzi
nauki rekolekcyjne w Trąbkach Wielkich
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NIEZWYKŁA DROGA KRZYŻOWA

Dnia 14 marca w piątek w godzi-
nach wieczornych w Granicznej Wsi
odbyła się pierwsza plenerowa Droga
Krzyżowa. Organizatorem był ksiądz
Proboszcz z Postołowa – Dariusz Cie-
niewicz wraz z parafianami. Ksiądz
podkreślił zaangażowanie w przygo-
towanie tego nabożeństwa Państwa
Gajewskich z Granicznej Wsi.

Poświęcenie krzyża i rozpoczęcie
odbyło się przy kapliczce w centrum
wsi. Organizatorzy przygotowali po-
chodnie, które rozświetliły mroki no-
cy i stworzyły niepowtarzalny na-
strój.

Młodzież z przejęciem czytała tek-
sty do poszczególnych stacji Drogi
Krzyżowej, przedstawiając jednocze-
śnie sylwetki i losy księży i działaczy
Polonii Wolnego Miasta Gdańska.
Pieśni pasyjne wprowadzały nastrój
zadumy i powagi. Idąc drogą leśną
minęliśmy wartki strumyk – od ra-
zu skojarzenie – potok Cedron jak
podczas ostatniej drogi Chrystusa.

Krzyż na zmianę nieśli mężczyźni
i kobiety. Wielkie drzewa, które mi-
jaliśmy są nadal niemymi świadkami
czasów, kiedy w lasach katowano
i mordowano bohaterskich Polaków
i grupy Żydów. Teraz drzewa z lek-
ka poruszające swe gałęzie dodawały
niesamowitej scenerii nabożeństwu.
Księżyc z lekka przedzierał się przez
warstwy niskich chmur.

Kiedy doszliśmy w ciszy do 14
stacji i wspólnie modliliśmy się, nad
głowami zgromadzonych przeleciał
jakiś rejsowy samolot. W leśnej ci-
szy, warkot,jego silników był bardzo
mocny. Uczestnicy mogli poczuć na-
miastkę głosu samolotów, które przed

laty nocami bombardowały obszary
całej Europy.

Wśród około 200 uczestników
z terenu całej gminy była grupka har-
cerzy z druhem Arkadiuszem Bucz-
kiem w mundurach harcerskich. I oni
upamiętnili pamięć wielkiego harce-
rza – komendanta ZHP w Wolnym
Mieście Gdańsku – Alfa Liczmań-
skiego, który zginął podczas wojny
w obozie pracy w Granicznej Wsi,
podobnie jak ponad 200 bohaterów,
tu zamordowanych.

Wśród uczestników była córka
Liczmańskiego – Regina. Byli także
potomkowie niezłomnych Polaków
m.in. Bernarda Zulewskiego, który
najpierw był więziony w Granicz-
nej Wsi, później został zamordowany
w obozie Stutthoff. Byli potomkowie
„Króla Polaków” z Ełganowa – Wik-
tora Orlikowskiego, który również
był więźniem obozu Stutthoff.

Obelisk w Granicznej Wsi został
odsłonięty za czasów, kiedy naczelni-
kiem gminy była Krystyna Kołkow-
ska. I od tego czasu Rada Gminna
LZS w Trąbkach organizowała tam
w latach 70-tych zimowe biegi przeła-
jowe, które gromadziły setki młodych
biegaczy z całej gminy. Oprócz wy-
miaru sportowego biegi miały na
celu upamiętnienie pomordowanych
bohaterów.

Cieszy fakt, że w inny sposób
obecnie to miejsce i losy bohater-
skich Polaków zostały przypomniane.
Było to nie tylko spotkanie z Jezu-
sem dźwigającym krzyż, ale także
prawdziwa lekcja patriotyzmu! Bez

18



krzykliwych haseł, ale pełna powagi
i zadumy.

Wracający z Drogi Krzyżowej
uczestnicy w różnym wieku, któ-
rzy chodzili przed laty do Szkoły
Podstawowej w Ełganowie mówili,
iż wiele razy każdego roku sprzą-
tali to miejsce pamięci pod opieką
nauczycieli i instruktorów ZHP.

Iluż to młodych harcerzy i zuchów
z całej gminy składało przysięgę har-
cerską, pod Polską Szkołą Macierzy
Szkolnej w Ełganowie...

Jest kilka szczególnych miejsc pa-
mięci w Granicznej Wsi, Ełganowie,

Kleszczewie, Postołowie, Trąbkach
Wielkich, którymi na nowo warto
się zająć, ocalić od zapomnienia. Mo-
że warto pomyśleć nad stworzeniem
historycznego szlaku pamięci boha-
terów Polaków z Wolnego Miasta
Gdańska, z terenu Gdańskich Wy-
żyn?! Byłoby to zadośćuczynienie za
walkę o polskość tych terenów Tym,
którzy przeszli drogę katuszy, a wie-
lu zapłaciło najwyższą cenę. Chyba
warto o tym pomyśleć...

Jan Trofimowicz jr

OJCÓW TO NASZYCH OBYCZAJ PRASTARY
GREGORIANKI

Zapomniane dziś całkowicie świę-
to szkolne zwane gregoriankami, gre-
gorkami lub gregółkami obchodzono
12 marca. Obyczaje te przywędrowa-
ły do nas z Alzacji, gdzie pierwsze za-
piski na ten temat pochodzą z XV w.
To święto było szczególnie popularne
w Polsce od XVI do połowy XIX w. Na-
zwa uroczystości pochodzi od papie-
ża Grzegorza I Wielkiego. Ten jeden
z czterech ojców Kościoła żył w latach
około 540 do 604. Papieżem został
wybrany w 590 r. Należał on do naj-
wybitniejszych przywódców Kościo-
ła w pierwszym tysiącleciu. Z jego
inicjatywy powstała rzymska szko-
ła śpiewu (schola cantorum) ucząca
młodych chłopców pieśni liturgicz-
nych. Zebrane starożytne melodie
kościelne przystosowano do ówcze-
snych reguł harmonii,wprowadzając
do nabożeństwa. Św. Grzegorz jest
patronem uczonych, nauczycieli, stu-
dentów, uczniów, śpiewaków i muzy-
ków.

Jedna z popularnych legend śre-
dniowiecznych mówiła, że św. Grze-
gorz kupował młodych chłopców
przywożonych na targi niewolników
i oddawał ich do szkół. 12 marca
– dzień śmierci papieża Grzegorza
uznawany był również za koniec zi-
my. Po okresie śnieżyc i mrozów moż-
na było zaczynać nowy rok szkolny.
Kilka dni wcześniej, bakałarze i kan-
torzy wraz z organistami i kościelny-
mi obchodzili okoliczne domy i dwory,
przypominając rodzicom, że zima się
kończy i czas, aby swych synów posła-
li do szkoły. Pomagali im w tym starsi
uczniowie. Przebierając się za księ-
ży, biskupów i inne dostojne osoby
śpiewali: Gre-gre-gre-gregoły dajcie
dzieci do szkoły. Nowy rok należało
zacząć od dobrej zabawy. Chłopcy
przygotowywali na ten dzień specjal-
ne wiersze, oracje i śpiewy. Młodzież
chętnie przebierała się za rycerzy,
biskupów, Żydów, Cyganów i innych
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„Nauczanie”, drzeworyt ze „Zwierciadła” Mikołaja Reja, 1568

cudzoziemców. Wymyślano też żarty
i płatano sobie figle.

Andrzej Komaniecki w „Dziejopi-
sie żywieckim” z początku XVIII w.
tak opisywał jeden ze szkolnych figli:
„W dzień świętego Grzegorza, odpra-
wiwszy Gregorianki nowych Grego-
rianów w szkole częstowali, nalawszy
im piwa na wielką misę, a obwarzan-
ków narobili i gdy to jedli, kalefaktor
przyniósł garniec cegły tłuczonej, wo-
dą rozmieszanej i między siedzącymi
na ziemię chłopce rzucił, a tym uciekł
a oni go gonili”. Aby takie dzikie
zabawy cywilizować,nauczyciele pró-
bowali organizować otrzęsiny. Nowi-
cjusz musiał się pozbyć rogów, kłów,
owłosienia i tym podobnych cech
prostactwa, które przynosił do szko-

ły, wstępując pierwszy raz w jej mury.
Otrząsano więc niejako nowicjuszy.

Nauczyciele czuwali, aby star-
si uczniowie nie przekraczali miary
w doświadczaniu młodszych kolegów.
Kiedy otrzęsiny zakończono, należa-
ło obejść okoliczne domy, prosząc
o pomoc na długie miesiące nauki.
Żacy otrzymywali drobne pieniądze,
ale częściej jedzenie: kaszę, jajka,
suszone gruszki, śliwki, pieczywo
a czasem i kiełbasę. Oskar Kolberg
zapisał piosenkę, jaką śpiewali ucz-
niowie obchodzący domy: Dajcie nam
na miód i obwarzanki, Sprawimy so-
bie gregorianki. Dajcie, a dajcie, a nie
odwlekajcie a jak nie macie to się
postarajcie. Gdy wracano z darami
do szkoły, nadchodził czas wspólne-
go ucztowania, na który zapraszano
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nauczycieli. Jeśli marcowa pogoda
pozwalała, można było zakończyć
dzień zabawą na świeżym powietrzu
poza murami miasta.

Jędrzej Kitowicz w dziele „Opis
obyczajów za panowania Augu-
sta III” pisał: „Zabawy na rekre-
acyi zwyczajne były: piłka i palcat,
których też zabaw studenci i mię-
dzy szkołami, nim się zaczęła lekcyja
szkolna, zażywali. Piłka był to kłę-
bek z wełny, albo z pakuł, tęgo
po wierszchu niciami osnuty, po-
tem skórą obszyty albo też niciami
rożnego koloru w siatkę obszyty;
niektórzy kładli w sam środek piłki
chrząstkę rybią lub cielęcą, dla lep-
szej sprężystości. Ta piłka używana
była dwojako: raz do trafiania nią
w rękę, na ścianie wyciągnioną, albo
też do uderzania o ziemię a łapania
jej na powietrzu; drugi raz podczas
rekreacyi w polu do wyrzucania jej
na powietrze jak najdalej i uganiania
się za nią całymi partyjami. Pierwsza

igraszka piłką uczyła trafności do ce-
lu ręcznym pociskiem. Znać jeszcze
od owego czasu wprowadzony ten
zwyczaj do szkół, kiedy na wojnach
proców, kamieni i innych pocisków
używano [...]

Drugą zabawą podczas rekreacyi
były kije, zwane palcatami, w które
pojedynkowali studenci dwaj z so-
bą. Ten sposób wielce był potrzebny
dla stanu osobliwie szlacheckiego,
jako wprawiający młódź do zręcz-
nego w swoim czasie użycia szabli,
którą nasi przodkowie na wojnach
najwięcej dokazywali. Jakoż było się,
czemu przypatrzeć, kiedy się dwaj
dobrali do palcatów, bili się aż do
zmordowania, a tak sztucznie każdy
się palcatem swoim układał zasta-
wiając się ze wszelkich stron a oraz
wzajemnie adwersarza swoim przy-
cięciem sięgając, że żaden żadnego
ani w gębę, ani w głowę, ani po
bokach nie mógł dosiągnąć”.

Mariusz Paradecki

DAR KRWI

Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Trąb-
kach Wielkich dziękuje wszystkim
tym, którzy honorowo oddali krew
w kwietniu i listopadzie zeszłego ro-
ku i zaprasza nie tylko strażaków,
ale i osoby cywilne na następną
akcję „DAR KRWI”, która odbędzie
się w dniu 26.04.2008 r. w godz.
8.00–12.00. Ambulans do pobiera-
nia krwi będzie podstawiony przy
remizie OSP w Trąbkach Wielkich.

Warunkiem honorowego odda-
nia krwi jest ukończenie 18 lat
i posiadanie przy sobie dowodu oso-
bistego.

Osoby, które chciałyby oddać
krew, a nie mają możliwości do-
jazdu swoim środkiem transportu,
prosimy o kontakt pod nr. telefonu
(058) 683-70-02. Strażacy zapewnią
im transport w obie strony.

Prezes Zarządu Gminnej OSP
Jan Kosiński
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KRONIKA
nie tylko parafialna

15 marca w kościele w Sobowi-
dzu odbyła się uroczystość bierz-
mowania. Do sakramentu, którego
udzielił ks. Bp Zygmunt Pawło-
wicz, przystąpiło 30 młodych lu-
dzi z parafii Sobowidz – uczniów
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Na uroczystość przybyli księża ze
wszystkich parafii położonych na
terenie naszej gminy oraz wycho-
wawcy klas i dyrektor Gimnazjum.
Na zaproszenie miejscowego pro-
boszcza ks. Krzysztofa Masiulanisa
przybył również ks. Marian Krzyw-
da, który przez ponad szesnaście
lat był proboszczem w Sobowidzu.

***
W pierwszej połowie marca za-
kończone zostały niezbędne prace
budowlane, umożliwiające oddanie
do użytku wykonanej przed 9 la-
ty rozbudowy Ośrodka Zdrowia
w Trąbkach Wielkich. W przyzie-
miu budynku została uruchomiona
przychodnia rehabilitacyjna, któ-
ra prowadzona jest przez Gdańską
Caritas. Sprzęt rehabilitacyjny do
przychodni (o wartości ok. 150 tys.
zł) został zakupiony przez naszą
gminę.

Na I piętrze rozpoczął działal-
ność Ośrodek Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczy dla osób
niepełnosprawnych, który dotych-
czas funkcjonował w budynku
przedszkola przy ul. Parkowej

w Trąbkach Wielkich. Budynek
jest przystosowany do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne
poprzez zewnętrzny podjazd dla
wózków inwalidzkich, windę oso-
bową oraz specjalnie wyposażone
sanitariaty.

***
15 marca rozpoczęła się wiosenna
runda rozgrywek piłkarskich IV li-
gi. Na inaugurację rozgrywek na
boisku w Trąbkach Wielkich nasza
drużyna wygrała 4:0 z zespołem Po-
lonez Bobrowniki. Przypominamy,
że po rundzie jesiennej zespół Orzeł
Trąbki Wielkie zajmował w tabeli
IV ligi 9 miejsce z dorobkiem 25
punktów (7 zwycięstw, 4 remisy i 6
porażek).

***
W dniach od 15 do 19 marca
w naszej parafii odbyły się rekolek-
cje wielkopostne, przygotowujące
nas do głębszego przeżycia Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Na-
uki rekolekcyjne prowadził ks. dr
kanonik Tomasz Biedrzycki z pa-
rafii św. Brygidy w Gdańsku.

***
W Niedzielę Palmową w Trąb-
kach Wielkich odprawiona zosta-
ła uroczysta Droga Krzyżowa. Po
godz. 15-tej wierni, pod przewod-
nictwem naszych księży oraz księ-
dza rekolekcjonisty, procesyjnie wy-
ruszyli z kościoła i ulicami Gdańską
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Nowo przyjęci ministranci podczas promocji

Adoracja Grobu Pańskiego, ministranci pełnią straż
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Święcenie potraw wielkanocnych w świetlicy w Kleszczewie

Nocna procesja rezurekcyjna kończąca obrzędy Wigilii Paschalnej
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oraz Pawłowskiej dotarli do Kaplicy
Miłosierdzia Bożego, a następnie tą
samą trasą wrócili do kościoła. Na
trasie procesji stacje drogi krzyżo-
wej oznaczono drewnianymi krzy-
żykami, a duży krzyż, wykonany
przez Franciszka i Jacka Preussów,
niesiony był przez przedstawicie-
li poszczególnych stanów i grup
duszpasterskich (szafarze, ojcowie,
matki, młodzież, strażacy, nauczy-
ciele). Za oprawę muzyczną odpo-
wiedzialny był organista, któremu
z pomocą pospieszyli członkowie
męskiego chóru parafialnego.

***
W Wielki Czwartek, Dzień Ka-
płański oraz liturgicznej służby
ołtarza, w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich podczas uro-
czystej Mszy św. Wieczerzy Pań-
skiej przyjętych zostało do służby
ministranckiej siedmiu chłopców.
Najmłodszy z nich ma dopiero

cztery lata. Życzymy nowo pro-
mowanym ministrantom wytrwałej
i owocnej służby przy ołtarzu Pana.

***
W Wielką Sobotę w kościele pa-
rafialnym oraz w poszczególnych
wioskach naszej parafii, odbyło się
tradycyjne poświęcenie pokarmów
na stół wielkanocny. Parafianie,
oprócz pięknie przystrojonych ko-
szyków ze świątecznymi przysma-
kami, przynieśli do kościoła da-
ry, które parafialna Caritas jesz-
cze w tym samym dniu rozdzieliła
wśród najbiedniejszych rodzin.

***
W Wielką Sobotę o godz. 22.00
w kościele w Trąbkach Wielkich,
odbyła się liturgia Wigilii Paschal-
nej z Mszą św. i uroczystą pro-
cesją rezurekcyjną, poprowadzoną
wzdłuż trasy Drogi Krzyżowej przy
naszym sanktuarium.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2008

W kwietniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Hildegardę
Karnat.

1. Za śp. Genowefę Sroka
(57. rocznica śmierci)

2. a) Za zmarłych rodziców
Makowskich i Jacków
(Czerniewo)
b) Za śp. Stanisława
Sienkiewicza i zmarłych z tej
rodziny (Czerniewo)

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
a) Za śp. Hildegardę Karnat
b) W pewnej intencji

4. Pierwszy piątek miesiąca,
modlimy się w intencji
przebłagalnej za grzechy
parafian
a) Za śp. Hildegardę Karnat
b) W pewnej intencji
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5. Pierwsza sobota miesiąca,
wynagradzamy Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi Jej
wyrządzone
a) Za śp. Hildegardę Karnat
b) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i zmarłych z tej
rodziny

6. a) Za śp. Helenę, Pawła, Karola
i Gerarda Lewandowskich,
godz. 730

b) W pewnej intencji, godz. 730

a) Za śp. Piotra (9. rocznica
śmierci) i Leona Cieszyńskich,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Monikę Buga
(1. rocznica śmierci), godz. 1100

b) Dziękczynna w 17. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Danuty i Sławomira Kusajów,
godz. 1100

Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 1800

7. Za śp. Bożenę Rucińską
8. O błogosławieństwo Boże dla

Agnieszki i Daniela Rogalskich,
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa

9. Za śp. Annę (10. rocznica
śmierci) i Bronisława
Sokołowskich
Za śp. Sławomira Kowitza
i dziękczynna w 18. urodziny
Marcina Kowitza (Czerniewo)

10. Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów

11. Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego

12 Dziękczynna za szczęśliwą
operację p. Anny i jej powrót do
zdrowia

13. a) Za śp. Martę, Annę, Urszulę,
Erykę i Leona Kinder oraz
Jadwigę Drobniewską, godz. 730

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Karoliny i Adama Plaków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Waldemara Paulsa,
Antoniego Gierskiego, Marię
Wiebe i zmarłych z tych rodzin,
godz. 1100

Wspomnienie śp. Hildegardy
Karnat, godz. 1100

Za śp. Henryka Panikowskiego,
Pelagię Stolc oraz zmarłych
z rodzin Panikowskich
i Pałaszów, godz. 1800

14. Za śp. Henryka Zubko
(2. rocznica śmierci)

15. Za śp. Józefa (38. rocznica
śmierci) i Jana Pelowskich

16. Za śp. Alfonsa Macha
(6. rocznica śmierci), Marię
i Mieczysława Jaroszyńskich
Za śp. Ksawerę Małopolską
(Czerniewo)

17. Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego

18. Za śp. Eckharda i Tomasza
Sławińskich

19. Dziękczynna w 22. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anny
i Wiesława

20. Za śp. Metę Cymermann,
godz. 730

a) Za śp. Annę i Leona
Zulewskich oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz zmarłych z rodzin
Cesarczyków i Kowalczyków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 1100

Za śp. Bogdana (5. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców,
godz. 1800

21. Za śp. Michała Mickiewicza
oraz zmarłych z rodzin Papisów
i Madejów

22. Za śp. Alfonsa Jakubowskiego
(13. rocznica śmierci)
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23. a) Za śp. Pelagię Bławat
(29. rocznica śmierci)
b) Za śp. Hildegardę Karnat
a) Za śp. Józefa, Rozalię
i Franciszka Dończyków
(Czerniewo)
b) Za dusze w czyśćcu cierpiące
(Czerniewo)

24. Za śp. Stefana i Stefanię Homów
oraz Mariannę i Czesława
Bobkowskich

25. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Adama Salewskich

26. Za śp. Teresę i Michała
Bębenków (6. rocznica śmierci)

27. Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 730

Dziękczynna w rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptachów, godz. 900

(Czerniewo)
Dziękczynna w 85. rocznicę
urodzin Urszuli Kelpin
Za śp. Renatę Waśniewską,
godz. 1100

Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego, godz. 1800

28. O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Marceliny
Olszewskiej w 1. rocznicę chrztu
św. oraz dziękczynna w 60-lecie
urodzin Danuty Olszewskiej

29. Za śp. Hildegardę Karnat,
godz. 700

a) Za śp. Marię i Władysława
Knitter
b) Za śp. Krystynę (2. rocznica
śmierci) i Zenona Golińskich

30. a) Dziękczynna w 8. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców
b) Dziękczynna w 25. rocznicę
sakramentu małżeństwa Teresy
i Mirosława Bachuszów
Za śp. Hildegardę Karnat
(Czerniewo)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
8 kwietnia: Jakub Bukowski, Kinga Magdalena Ratyńska,

Michał Ziemian;
12 kwietnia: Daria, Patrycja, Denis Leszczyńscy;
29 kwietnia: Marcelina Olszewska

Rocznice sakramentu małżeństwa
8 kwietnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Agnieszki i Daniela Rogalskich

12 kwietnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Doroty i Piotra Leszczyńskich
29 kwietnia: 1. roczn. sakr. małżeństwa Joanny i Christophera Gadd
26 kwietnia: 5. roczn. sakr. małżeństwa

Małgorzaty i Daniela Kozikowskich
12 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Emilii i Piotra Leczkowskich
13 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Marzeny i Andrzeja Pior
18 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Waldemara Ossowskich
18 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Alicji i Sylwestra Makuchów
18 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Adama Misiorów
25 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa

Katarzyny i Mirosława Wawrynowiczów
22 kwietnia: 20. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Dariusza Skwiotów
22 kwietnia: 20. roczn. sakr. małżeństwa

Elżbiety i Leszka Kowalewskich
3 kwietnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Ewy i Zbigniewa Miękinów
3 kwietnia: 25. roczn. sakr. małżeństwa Danuty i Jacka Kocurów

ODESZLI DO PANA

18 marca: zmarł w wieku 56 lat śp. Bernard Karnath z Czerniewa
2 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Henryka Porębskiego
6 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Moniki Buga
10 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Mazura
„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


