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Dzisiaj w Betlejem,

dzisiaj w Betlejem

wesoła nowina,

że Panna czysta,

że Panna czysta

porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,

Nas oswobodzi,

Anieli grają,

króle witają,

pasterze śpiewają,

bydlęta klękają,

cuda, cuda

ogłaszają.



NIECH TEN NOWY ROK 2009
UBOGACI NAS W WIERZE

Drodzy Parafianie, program
duszpasterski w Polsce nakreśla te-
mat pracy duszpasterskiej na każdy
rok. W roku 2007 rozważaliśmy
w homiliach i pracy duszpasterskiej
temat: „Przypatrzcie się powołaniu
waszemu”. A powołania nasze są
różne, nie tylko do życia rodzinne-
go czy poświęconego służbie Bogu.
W roku 2008 skupialiśmy się nad
tematem: „Bądźcie uczniami Chry-
stusa”. Co to znaczy, być uczniem
w szkole Chrystusa na wzór Aposto-
łów? Zastanawialiśmy się, co znaczy
być uczniem i jak powinien postę-
pować chrześcijanin – uczeń Pana
Jezusa.

Rok obecny przeżywać będzie-
my pod hasłem: „Otoczmy troską
życie”. Zadanie niezwykle aktual-
ne i ważne, wobec wszechobecnego
w mediach nagłośnienia niechęci
do obrony życia od jego poczęcia
do naturalnej śmierci. Dziwne to,
że wydaje się wielkie sumy na
antykoncepcję, na propagandę, na
aborcję czy zapłodnienie in vitro,
a przemilcza się sprawę obrony ży-
cia. Europa się starzeje, dzietność
rodzin maleje, a przy tym często
rozpada się rodzina. W wielkim pę-
dzie zmierzamy ku samozagładzie.
Co na to Pan Bóg? Ten który jest
Dawcą życia, Panem życia? Bóg nie
chce aborcji, eutanazji, samobójstw,
zabójstw, ludobójstwa. Przeciwnie,
na straży życia postawił piąte przy-
kazanie dekalogu: „Nie zabijaj”. Ale

wielu dziś już go nie zna lub nie
liczy się z prawem dekalogu.

Innym problemem jest niezwy-
kle szybko postępujący upadek wia-
ry. Laicka Europa dąży do takiego
statusu życia, w którym wyelimino-
wane są wszelkie znaki czy symbole
religijne. Świeckość państwa zmie-
rza do tego, że np. stewardessa
nie może mieć na szyi łańcuszka
z krzyżykiem, w Szwecji kapłan nie
może napiętnować odrębności sek-
sualnej (kara więzienia). We Francji
kapłan nie może w koloratce pójść
na uniwersytet na wykłady itd. Ale
w imię wolności satanista może pa-
radować w ubraniu z odwróconym
krzyżem. W imię tejże wolności mo-
gą się odbywać marsze odmienności
seksualnej lesbijek czy gejów.

Dziś nasza wiara jest wysta-
wiona na wielką próbę, zwłaszcza
u młodego pokolenia surfującego
w Internecie. Jeśli katolicka rodzi-
na nie oprze się mocno na wierze
– to się nie ostoi. Bądźcie wier-
ni wierze – to wołanie do rodzin
sługi Bożego Jana Pawła II. Hasło
„Otoczmy troską życie” ma wymiar
zarówno materialny – życie fizycz-
ne, jak i nadprzyrodzony – życie
łaski, życie Boże w nas. Bo życie
jest darem danym nam przez Bo-
ga, i to na ziemi, i to do którego
pielgrzymujemy w wierze. Trzeba
zatem ożywić wiarę przez praktyki
religijne, przez sakramenty, które
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są źródłem uświęcenia. Bóg nigdy
nie odwraca się od człowieka. Je-
śli nasza gorliwość jest słabsza niż
przed laty, to znak, że my odwraca-
my się od Boga i coraz bardziej się
od Niego oddalamy! Jezus nas po-
ucza, że zawsze należy się modlić,
czego dał przykład, trwając noca-
mi na modlitwie przed dokonaniem
ważnych rzeczy, jak wyboru Aposto-
łów czy ustanowienia Eucharystii.
Człowiek, który się modli, rodzina,
która się modli, jest pełna optymi-
zmu, otwarcia na innych i na życie.
Gdy zanika modlitwa, zanika w ro-
dzinie harmonia. Dom zamienia się
w hotel, a domownicy stają się coraz
bardziej egoistyczni i sobie obcy.

Jaka jest wiara
Twojej rodziny?

Pozwólcie, że jako Wasz duszpasterz
postawię ku przemyśleniu kilka py-
tań skierowanych do katolickiej ro-
dziny.

1. Czy codziennie się modlicie rano
i wieczorem? Kiedy modlicie się
wspólnie jako rodzina?

2. Czy czytacie Pismo św., któ-
re jest fundamentem wiary? (św.
Hieronim pisał: „Nieznajomość Pi-
sma św. jest nieznajomością Chry-
stusa”). Jak można wierzyć, nie
mając fundamentu wiary? Każdy
katolik powinien choć raz przeczy-
tać z uwagą całe Pismo św. Starego
i Nowego Testamentu. W roku 2000
podczas kolędy była intronizacja Pi-
sma św. w każdej rodzinie naszej
parafii. Czy czytamy Pismo św.?

3. Jak bumerang powraca pytanie
o niedzielną Mszę św. Czy domowni-
cy w każdą niedzielę w niej uczest-
niczą? Przecież to nie zło konieczne,
ale przywilej, że mogę spotkać Boga
w Eucharystii, jako Jego dziecko
i umiłowany uczeń lub uczennica.
Przykazanie dekalogu jest jasne:
„Pamiętaj, abyś dzień święty świę-
cił”, a przykazanie kościelne jest
precyzyjne: „W niedzielę i święta
nakazane, we Mszy św. uczestniczyć
i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych”. Również papież sługa
Boży Jan Paweł II 31 maja 1998 r.
w liście apostolskim Dies Domini
przypomniał Kościołowi o świętowa-
niu niedzieli. Jeżeli ojciec rodziny
czy matka lekceważą uczestnictwo
w niedzielnej Mszy św., to staje się
prawie niemożliwe, by ich dzieci by-
ły religijne. Nie wytrzymują próby
wieku dorastania i z winy własnych
rodziców porzucają wiarę. A co na
to Pan Bóg?

4. Czy (i jak często) korzystamy
z sakramentu pokuty? Pan Jezus
w dniu zmartwychwstania powie-
dział do Apostołów: „Weźmijcie Du-
cha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzyma-
ne” (J 20,22–23). Ten sakrament
służy naszemu oczyszczeniu z grze-
chów, dzięki któremu doświadcza-
my miłosierdzia Bożego. Jeżeli nie
korzystam z tego daru, to znak,
że jestem człowiekiem „nadętym
i pysznym”. Ojciec św. Jan Paweł II
co tydzień lub co dwa tygodnie
przystępował do sakramentu po-
kuty. Ten sakrament otwiera mi
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drogę do komunii czyli zjednocze-
nia z Chrystusem w Eucharystii.
Jako „normalni” katolicy winniśmy
korzystać ze spowiedzi św. przed
Świętami Wielkanocnymi i Boże-
go Narodzenia, przed Tygodniowym
Odpustem Maryjnym oraz z okazji
rodzinnych rocznic i jubileuszy, nie
pomijając przysługi bliskim zmar-
łym w czasie ich pogrzebu. Jeśli nie
chcę się spowiadać, znaczy to, że
nie chcę się nawracać i wędruję ku
wiecznej zgubie.

5. Czy staram się opierać życie
i pracę na wartościach chrześcijań-
skich? Wielu z nas poza domem,
w pracy, w podróży, podczas wypo-
czynku i urlopu, żyje tak, jakby byli
poganami! Wstydzą się znaku krzy-
ża, modlitwy, religijnej audycji czy
prasy. Po prostu wstydzą się Boga.
Wstydzą się, że są katolikami! Czy
to nie jest działanie szatana? Jak
to się ma z wezwaniem Chrystu-
sa: „Będziecie moimi świadkami!”
Wielu, może wszyscy dorośli, są po
sakramencie bierzmowania. A co to
jest bierzmowanie? Jest to sakra-
ment, który umacnia nas, abyśmy
wiarę mężnie wyznawali, bronili jej
i według niej żyli. Wielu z nas jest
antyświadkami wiary! Czy nie jest
to działanie szatana?

6. Czy troszczysz się o po-
trzeby wspólnoty Kościoła? Tak
brzmi ostatnie przykazanie kościel-
ne: „Troszczyć się o potrzeby wspól-
noty Kościoła.” Jak realizować przy-
kazania, skoro się tych przykazań
nie zna? A wspólnota Kościoła to pa-
rafia, diecezja i Kościół powszechny.
Jak dobry ojciec troszczy się o byt

rodziny, tak dobry katolik troszczy
się o dobro wspólnoty parafialnej,
nie tylko przez złożenie ofiary na
tacę (wielu jej nie składa). Ale
to troska o pomoc w urządzaniu
uroczystości parafialnych: odpust,
Boże Ciało, Wszystkich Świętych
(cmentarz), misje, rekolekcje, pra-
ce konserwatorskie przy obiektach
sakralnych itp. Czy jest to troska
o potrzeby wspólnoty, gdy niszczy
się i bezcześci miejsca sakralne?
A to ma miejsce w naszej parafii
i dokonywane jest przez parafian!

7. Jaka jest troska o religijne wy-
chowanie dzieci w mojej rodzinie?
Czy przywożę ich pod kościół na
Mszę św. i jadę do domu, a po-
tem powiadomiony na komórkę po
nich przyjeżdżam, sam na Mszę nie
idąc? To dziś często powtarzające
się zjawisko. A co z katechiza-
cją? Jest w szkole, wiec to mnie
nic nie obchodzi! Czy dziecko Wa-
sze ma podręcznik do nauki religii
i zeszyt? Do wszystkich przedmio-
tów ma, tylko nie do religii (bo
jesteśmy przecież katolicką rodzi-
ną). Czy wiesz jak ono zachowuje
się na religii? Przeraża mnie fakt,
że z powodu zachowania Waszych
dzieci może zabraknąć personelu
do katechezy. Księża są psychicz-
nie „zdołowani”, podobnie i panie
katechetki (myślą o rocznym odpo-
czynku zdrowotnym).

Jeszcze jest wiele pytań, które trze-
ba by postawić i odpowiedzieć na
nie w tym 2009 r. pod hasłem:
„Otoczmy troską życie”.

ks. Edaward Szymański
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INFORMACJE KOLĘDOWE
Kolęda ma wymiar religijny i do-

tyczy rodziny, do której przycho-
dzi kapłan w imieniu Kościoła, by
razem powierzyć się Bożej opiece
i otrzymać Boże błogosławieństwo.
Jest to też właściwie jedyny w cią-
gu roku czas spotkania się kapłana
z katolicką rodziną i zapoznania się
z domownikami. Kto przyznaje się
do Kościoła jako wierzący, powinien
przyjąć wysłannika Kościoła. Nie-
przyjęcie kapłana jest symptomem
zrywania łączności z rodziną para-
fialną, z Kościołem. Pan Jezus po-
wiedział: „Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje Tego, który Mnie posłał”
(Mt 10,40) oraz „Kto was słucha,
Mnie słucha, a kto wami gardzi,
Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi,
gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk
10,16).

Podczas kolędy chcemy poruszyć
problem wiary w rodzinie. Jak ona
się umacnia i czy jest pogłębiana
przez praktyki religijne, zwłaszcza
przez udział we Mszy św. i korzysta-
nie z sakramentu pokuty. Będziemy
również rozmawiać w niektórych
rodzinach na temat „małżeństw na
próbę”.

Plan kolędy jest podany z wy-
przedzeniem po to, by domownicy
mogli tak ułożyć sobie zajęcia, aby
być obecni na kolędzie, gdyż to jest
dzień świąteczny dla rodziny. Nie
jesteśmy w stanie określić dokład-
nej godziny odwiedzin w Waszym
domu.

W czasie kolędy domownicy wraz
z kapłanem wspólnie modlą się
w postawie klęczącej. Powstajemy
dopiero po ucałowaniu krzyża.

Na stole przykrytym białym ob-
rusem powinien być krzyż, dwie
świece, woda święcona (nie z kranu,
ale z kościoła), kropidło i Pismo
św. Jeśli gospodarz proponuje, by
ksiądz usiadł, proszę podać zwykłe
krzesło a nie fotel. Nie kładziemy
też dla księdza żadnych poduszek
pod kolana.

Prosimy, aby psy były zabezpie-
czone podczas kolędy (i zawsze), bo
nie mają certyfikatu, że księdza nie
zaatakują. Ja osobiście bardzo boję
się psów, bo byłem już pogryziony.
Jeżeli będzie na zewnątrz odwilż
i błoto, to połóżmy na dywan folię
czy papier.

Rodziny nowo zamieszkałe pro-
szę o zadeklarowanie chęci przyjęcia
kolędy i poświęcenia domu. Można
to uczynić po niedzielnej Mszy św.,
podając adres zamieszkania.

Rodziny z jakiegoś powodu pomi-
nięte lub nieobecne, a chcące mieć
u siebie kolędę, niech to zgłoszą
i kapłan będzie u nich w ostatnim
dniu kolędowym (21 stycznia).

Jeżeli z powodu pogrzebu, cho-
roby czy innego ważnego powodu
kolęda się w danym dniu nie odbę-
dzie, to te rodziny odwiedzimy na
końcu okresu kolędowego, by nie
zmieniać całego planu kolędy.

Ks. Edward Szymański
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PLAN KOLĘDY

� 1 stycznia, czwartek, godz. 13.00:
Kleszczewo Górne

� 2 stycznia, piątek, godz. 17.30:
Kleszczewo Górne, ul. Szkolna,
od szkoły i od p. Platów

� 3 stycznia, sobota,
godz. 8.00–16.00: Ełganowo,
centrum wioski
od p. Szarmach do p. Hennig

� 4 stycznia, niedziela,
godz. 13.00–17.00: Ełganowo,
ul. Macierzy Szkolnej

� 5 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Ełganowo,
ul. Szkolna (cała)
a) od p. Zittermanna
b) od p. Tiborskiej

� 6 stycznia, wtorek, godz. 19.00:
Ełganowo, ul. Łąkowa
oraz p. Wanda Zulewska

� 7 stycznia, środa, godz. 14.00:
Ełganowo, ul. Asfaltowa
(potrzebne 2 pojazdy)
a) od p. Dziekońskiego
b) od p. Kotulów

� 8 stycznia, czwartek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie,
ul. Pawłowskiej,
od p. Preussów do bloku
„Nadzieja” włącznie

� 9 stycznia, piątek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska,
od p. Tkaczyk do bloku
„Agronomówka” włącznie

� 10 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, blok SKR
oraz ul. Polonii Gdańskiej
(do cmentarza)

� 11 stycznia, niedziela,
godz. 13.00: Trąbki Wielkie,

ul. Parkowa, „kasary”
i ul. Leśna

� 12 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Trąbki Wielkie,
ul. Pocztowa z blokiem nr 1

� 13 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Sportowa
(bez bloku SKR) i ul. Krótka
oraz zgłoszeni z nowego
budownictwa przy
ul. Sportowej i Leśnej

� 14 stycznia, środa, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie,
ul. Pawłowskiej,
od p. Dyksów do krzyża

� 15 stycznia, czwartek,
godz. 15.00: Trąbki Wielkie,
ul. Parkowa,
od p. Kusz do p. Gorzyńskich
(obie strony)

� 16 stycznia, piątek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, ul. Parkowa,
bloki

� 17 stycznia, sobota, godz. 9.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Pawłowskiej (od p. Wój-
cików), ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Grabowa,
ul. Jarzębinowa

� 18 stycznia, niedziela,
godz. 13.00: Trąbki Wielkie,
osiedle, ul. Jodłowa,
ul. Modrzewiowa,
ul. Świerkowa, ul. Sosnowa,
ul. Cisowa

� 19 stycznia, poniedziałek,
godz. 15.00: Trąbki Wielkie,
osiedle, ul. Ełganowska,
ul. Jaworowa, ul. Akacjowa,
ul. Polonii

6



� 20 stycznia, wtorek, godz. 15.00:
Trąbki Wielkie, osiedle,
ul. Jesionowa, ul. Dębowa,
ul. Lipowa, ul. Klonowa,
ul. Brzozowa, ul. Topolowa

� 21 stycznia, środa, godz. 16.00:
Trąbki Wielkie, ul. Pasteura
oraz rodziny pominięte, które
zgłoszą kolędę

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Styczeń 2009

1 stycznia: Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki

Lb 6,22–27

Ga 4,4–7

Łk 2,16–21

Udali się też z pośpiechem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące
w żłobie (Łk 2,16).

Czy wiemy o tym, że czas jest
największą łaską Pana Boga? Jeżeli
żyjemy, to znaczy, że Bóg na nas liczy,
nie zniechęcił się nami, nie opuścił
rąk, jeszcze nam wierzy, liczy na
nas i daje czas. Co robimy z danym
czasem? Rachunek sumienia na po-
czątku roku. Na cmentarzach, na
tablicach nagrobnych, tej ostatniej
wizytówce człowieka, wypisane są
daty: odtąd – dotąd. Każdy ma swój
własny czas.

Bóg przyszedł na świat pod postacią
człowieka i odtąd Jezus przychodzi
do nas wciąż pod postacią tych, któ-
rzy nam coś dają, albo tych, którzy
czegoś od nas pragną. Czy umiemy
podziękować nie tylko człowiekowi,
który nas pocieszył, coś nam dał,
czegoś nas nauczył, okazał radość,
ale i Jezusowi? Czy potrafimy w lu-
dziach, którzy do nas przychodzą,

dostrzec Jezusa? Śpieszmy się ko-
chać ludzi, tak szybko odchodzą.

4 stycznia: 2. Niedziela po
Narodzeniu Pańskim

Syr 24,1–2.8–12
Ef 1,3–6.15–18
J 1,1–18
Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono
było na początku u Boga. [...] A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas (J 1,1–2.14).
Bóg, jak siewca, rzuca słowo. Rzu-
ca je każdemu, nie tylko ludziom
pobożnym, ale i tym, którzy podsta-
wiają nogi. Nikt nie może wymigać
się, że żył na ziemi i nie dotknę-
ło go słowo Boże. Bożym słowem
są nie tylko słowa zapisane w Bi-
blii. Bóg mówił ludzką mową, był
Chrystusem-Człowiekiem. Ale Bóg
jest za wielki, by ograniczyć się do
ludzkiej mowy. Słowem Bożym jest
wszystko to, przez co Bóg przemawia
do człowieka. Słowem Bożym była
gwiazda betlejemska – światło, które
wzbudziło tęsknotę za prawdą, sen
Józefa, rozmnożone chleby na pu-
styni, pianie koguta na dziedzińcu
Piłatowym, kiedy obudziło się su-
mienie i przypomniały słowa Jezusa.
Słowem Bożym była chwila, kiedy
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setnik przebił włócznią ciało Jezusa
i gdy zatrzęsła się ziemia, Bóg krzy-
czał nieludzkim głosem, a żołnierz
powiedział: „Prawdziwie, Ten był
Synem Bożym” (Mt 27,54). Wreszcie
chwila w drodze do Emaus, kiedy
Jezus szedł z uczniami, którzy ni-
czego nie rozumieli i jak wrony szli
i dziobali ziarna.
W nas też budzi się tęsknota za
prawdą, miewamy prorocze sny, wy-
daje nam się, że wszystko straco-
ne, ale przychodzi z pomocą Boża
Opatrzność; czasem budzi nas kur,
kiedy zabrudzimy się grzechami, na-
gły krzyk budzi sumienie, czasem
przeżywamy chwilę olśnienia i staje
się jasne to, co było dotąd niezrozu-
miałe. Nie tylko zapisane w Piśmie
słowo Boże przemawia do człowieka,
ale i to potężne Słowo, które prze-
mienia nasze dusze i każe szukać
źródeł prawdy, zmienić swoje życie,
powrócić do nadziei chrześcijańskiej.

11 stycznia: Święto Chrztu
Pańskiego

Iz 42,1–4.6–7
Dz 10,34–38
Mk 1,6b–11
Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-
dziej i pas skórzany około bioder,
a żywił się szarańczą i miodem le-
śnym. I tak głosił: „Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwią-
zać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym” (Mk
1,6–8).
We Mszy Świętej powtarzamy słowa
świętego Jana Chrzciciela: „Błogo-
sławieni, którzy zostali wezwani na

ucztę Baranka”. Czy myślimy kiedy-
kolwiek o tym, że Bóg i nas wezwał?
Jak wytłumaczyć to, że mam dar
wiary, a inni tego daru nie mają?
Dlaczego mamy potrzebę modlitwy,
spowiedzi, Komunii świętej, a inni
tej potrzeby nie mają?

Dlatego, że Bóg wyróżnił nas w jakiś
sposób, wybrał nas z milionów ludzi
i naznaczył swoim piętnem. Nie po
to, abyśmy tylko myśleli o sobie,
o swoich nieszczęściach, kłopotach
i żebyśmy szukali w kościele uko-
jenia dla swoich nerwów, ale po to,
żebyśmy brali udział w życiu samego
Pana Jezusa.

18 stycznia: 2. Niedziela Zwykła

1 Sm 3,3b–10.19

1 Kor 6,13c–15a.17–20

J 1,35–42

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzaw-
szy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: „Czego szukacie?” Oni powie-
dzieli do Niego: „Rabbi! – to zna-
czy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”
(J 1,38).

Stale stawiamy Jezusowi pytania
i chcemy, by nas informował, gdzie
mieszka, dlaczego jest zło na świecie,
jaki sens ma cierpienie, jaki sens ma
miłość, dlaczego źli ludzie nieraz
żyją w dostatku, a ludzie dobrzy
są biedni, dlaczego ktoś umiera,
będąc dzieckiem, a inny umrzeć
nie może. Tymczasem Jezus mówi:
Bądźcie ze Mną. Żyjcie moim życiem,
wtedy sami sobie odpowiecie na te
wszystkie pytania.

Chrystus nie bał się być na pustyni,
gdzie diabeł przeszkadza. Nie bał się
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być na weselu, by być razem z ludź-
mi, a nie poza nimi. Nad Jordanem
stanął po stronie grzeszników, a nie
tych, którzy uważają się za czystych.
Jest z nami, gdy trzeba nieść krzyż.

Jeżeli jesteśmy z Jezusem, to dowie-
my się, że mieszka wszędzie tam,
gdzie ludzie się kochają, służą sobie,
szukają utraconej jedności.

25 stycznia: 3. Niedziela Zwykła

Jon 3,1–5.10

1 Kor 7,29–31

Mk 1,14–20

Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie ryba-
kami ludzi”. I natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim (Mk 1,17).

Czy dziś nie powtarza się historia te-
go fragmentu Ewangelii? Jezus stale
przechodzi koło nas z niewidzial-
nym królestwem. Przychodzi nieraz
w chwili bardzo zwykłej, nie wtedy,
kiedy się modlimy i myślimy o Nim.

Kiedy Jezus przechodził koło ryba-
ków galilejskich? Nie wtedy, kiedy się
modlili, śpiewali psalmy, ale wtedy,
kiedy mieli ręce zajęte i brudne co-
dzienną pracą, płukali sieci z mułu,
zarzucali je do wody.

Czy nie zdumiewa nas, że ta harów-
ka, codzienna praca nie ogłupiła ich
do reszty? Potrafili przecież, nie na
modlitwie, ale przy ciężkiej pracy,
dostrzec, dosłyszeć i posłuchać Pana
Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Chciałbym zobaczyć Boga!

Takie pragnienie mają dzieci i nie
potrafiąc go wyrazić, pytają: „Gdzie
jest Pan Bóg? Dlaczego nie moż-
na Go zobaczyć?”. Jak odpowiesz,
na to trudne pytanie drogi rodzi-
cu, twojemu milusińskiemu? Można
nawiązać do znanej zabawy.

– Wiesz, jak to jest z zabawą
w chowanego. Gdybyś znalazł kogoś
od razu, to byłoby zbyt łatwe. Ale
kiedy wreszcie uda ci się odnaleźć ko-
goś, kto świetnie się schował, jesteś
bardzo, bardzo szczęśliwy i zadowo-
lony z siebie. Bóg lubi, żeby Go
szukać... przynajmniej chociaż tro-
chę, ponieważ dobrze wie, że można
bardzo zmęczyć się i znudzić, szuka-
jąc na próżno kogoś, kto ukrył się
doskonale.
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– To chyba trzeba dużo biegać,
żeby znaleźć Boga? – pada następne
pytanie.

Mama przypomina sobie słowa
św. Jana: Ten, kto nie miłuje, nie
zna Boga, bowiem Bóg jest miłością.
Nikt nigdy nie widział Boga. Lecz
jeżeli miłujemy się nawzajem, Bóg
jest w nas. Odpowiada zatem:

– Nie, to nie jest całkiem tak, jak
mówisz. Pana Boga zna się do-
brze tylko wtedy, kiedy stara się
Go kochać. Naprawdę znamy tylko
tych, których kochamy. Ponieważ ty
i ja kochamy się bardzo, opowiadasz
mi o wielu sprawach, ja mówię ci
o wielu innych i ty to doskonale
rozumiesz. Staram się też odgad-
nąć wszystko, czego nie potrafisz mi
powiedzieć – odgaduje to moje ser-
ce. Jeżeli bardzo kochasz Pana
Boga, odkryje Go twoje serce,
a potem, jeśli będziesz umiał Go
słuchać, może nawet opowie ci
o swoich tajemnicach.

– A co trzeba zrobić, żeby bardzo
kochać Boga?

– Przede wszystkim trzeba być
dobrym wobec innych, uważnie
słuchać tego, co Pan mówi w two-
im sercu, trzeba czytać Pismo
święte i trzeba z Nim rozma-
wiać.

Możemy dorzucić kilka słów na
temat własnych doświadczeń: „Ta-
tuś i ja, także zawsze Go szukamy
i czasem rozumiemy lepiej to, co
On chce nam powiedzieć – wtedy
cieszymy się, że poznajemy Go
bliżej”.

Znamy słowa Małego Księcia:
„Najważniejsze jest niewi-

doczne dla oczu. Dobrze widzi
się tylko sercem”.

Często będzie nam trudno po-
znawać Boga tak nieuchwytnego,
szanującego naszą wolność. Ale prze-
cież Bóg objawił się w Jezusie
Chrystusie; przez Niego stał się
widoczny. Jeżeli pragniemy wie-
dzieć, kim jest naprawdę Bóg, na-
leży słuchać Jezusa, poznawać
Jego życie, podziwiać Go i naśla-
dować. Wytrwałe poznawanie Boga
przez nas, jak i przez nasze dziecko,
powinno być umacniane kontakta-
mi z ludźmi, którzy żyją zgodnie
z zasadami naszej wspólnej wiary.

Istnieje wiele różnych sposobów
spotykania i poznawania Boga. Tłu-
macząc to dziecku pamiętajmy, że
jest ono szczególnie wrażliwe na
język symboli.

Opr. ks. Adam Kroll

POSTAWY W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ

Ogólne Wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego (nr 96) podkreśla, że
znaki liturgiczne budują wspólnotę,
gdy „wierni słuchają Bożego słowa,
biorą udział w modlitwach i w śpie-
wie, wspólnie składają ofiarę i wspól-
nie przystępują do stołu Pańskiego.
Jedność tę pięknie ukazuje wspólne

zachowywanie tych samych gestów
i postaw ciała”. Już na początku
trzeba podkreślić, że gesty i postawa
ciała uczestników celebracji są wyra-
zem ich osobistej wiary oraz znakiem
jedności wszystkich zgromadzonych.

Uczestnicząc w każdej Mszy
świętej, wszystkie czynności są
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spełniane przed obliczem Boga
w zjednoczeniu z Chrystusem
w Jego zbawczym działaniu. Wie-
rzę, że to, co Bóg dokonuje pod osłoną
znaków jest moim duchowym udzia-
łem.

Gdy Chrystus do nas przemawia
ustami lektora czy kapłana, siadamy
u Jego stóp tak jak Maria i słu-
chamy. Gdy Chrystus uobecnia dla
nas swoją mękę i zmartwychwstanie,
stoimy z Maryją pod Jego krzyżem
oraz witamy Go, gdy przychodzi jako
zmartwychwstały.

Wiara pozwala nam dostrze-
gać obecność Chrystusa i prze-
żywać wszystkie czynności przez
Niego, z Nim i w Nim mocą Du-
cha Świętego ku chwale Boga
Ojca. Taka postawa w czasie litur-
gii jest także postawą wiary. Czy
wierzysz, że „gdy ktoś chrzci, sam
Chrystus chrzci... Gdy w Kościele
czyta się Pismo święte, wówczas On
sam mówi... «Gdzie dwaj albo trzej
są zgromadzeni w imię moje, tam i ja
jestem pośród nich»” (KL 7).

Pismo święte mówi, że pod krzy-
żem Jezusa stała Jego Matka, Maryja
(por. J 19,20). Ona kochała Go jak
nikt inny i cierpiała z Nim cier-
pieniem bez miary. Dlatego postawa
Maryi jest dla nas wzorem. To jest
pierwsza przyczyna, że w czasie mo-
dlitwy eucharystycznej zachowujemy
postawę stojącą. Jest ona znakiem
uczestnictwa w krzyżowej ofie-
rze Zbawiciela.

Postawa stojąca pomaga nam
odkryć inną wielką prawdę wia-
ry, zmartwychwstanie Chrystu-
sa. Wyznajemy w Credo: „Wierzę
w zmartwychwstanie”. W aklamacji
po przeistoczeniu śpiewamy: „Wy-
znajemy Twoje zmartwychwstanie”.
Te akty wiary, wypowiadane ustami,

łączą się z innymi znakami, które
wyrażają nasze spotkanie z Chry-
stusem zmartwychwstałym. Na po-
czątku Mszy świętej, gdy kapłan
wypowiada słowa: „Pan z wami” sły-
szymy w nich echo słów Jezusa, który
po zmartwychwstaniu przychodzi do
uczniów i mówi do nich: „Pokój
wam”. Eucharystia rozpoczyna się
nie tylko w Wieczerniku Wielkiego
Czwartku, lecz także w Wieczerniku
Wielkiej Niedzieli. Chrystus przy-
chodzi do zgromadzonej wspólnoty
jako zmartwychwstały i zwycięski,
przynosząc jej owoce swej męki. Ka-
płan jest znakiem Jego przyj-
ścia i Jego obecności. To przyjście
Chrystusa znajduje swoje uwieńcze-
nie w Komunii świętej. Przyjmujemy
w niej Tego, który żyje i króluje
na wieki wieków, który jest baran-
kiem zabitym, lecz zwyciężającym
śmierć. Postawa stojąca uświada-
mia nam, że stajemy jak Maria
Magdalena przy pustym grobie
Pana i zdumieni dostrzegamy, że
On żyje, że wypełniło się wszyst-
ko, co powiedział.

Szczególnym znakiem uczestnic-
twa w tej tajemnicy jest powsta-
wanie z kolan, które przypomina
o powstawaniu z martwych, o wy-
zwoleniu z grzechu, o powrocie do
pełni życia. W starożytności stawiano
pytanie: Dlaczego klęczysz, czy nie
wierzysz, że Chrystus zmartwych-
wstał?

Kapłan wszystkie modlitwy
odmawia na stojąco. Jest to po-
stawa właściwa dla spełniania funk-
cji kapłańskich. Takie funkcje speł-
niają również wszyscy ochrzczeni
i bierzmowani, gdyż Chrystus dał im
udział w tajemnicy swego kapłań-
stwa. Są więc wezwani, by spełnić
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w czasie Eucharystii dwa ka-
płańskie czyny: złożenie ofiary
oraz modlitwę. Spełniając te czyn-
ności w zjednoczeniu z prezbiterem
realizują w sobie właściwy sposób
kapłańską misję. Jeśli w czasie Mszy
świętej słyszymy wezwanie: „Módl-
my się” lub „Módlcie się”, oznacza
to równocześnie: „powstańcie, aby
spełnić kapłańską czynność”. Stoimy
więc, gdy składamy ofiarę i gdy zano-
simy do Boga wspólne modlitwy (np.
„Ojcze nasz”, „Modlitwę powszech-
ną”) i wypowiadamy aklamacje (np.
„Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk two-
ich...”, „Głosimy śmierć Twoją, Panie
Jezu...”, „Amen”), a także kiedy wy-
znajemy wiarę („Credo”) i śpiewamy
hymny („Gloria”), czynimy to na
stojąco.

W czasie Mszy świętej nie ma zwy-
kłego „stania”. Jeśli bowiem uczest-
nicząc w Eucharystii stoimy pod
krzyżem, jeśli w tej postawie wi-
tamy zmartwychwstałego Chry-
stusa, który przychodzi, jeśli ta
postawa pomaga nam spełniać
kapłańskie czynności, to jest to
prawdziwie „liturgiczna posta-
wa”, a więc znak, który kryje
w sobie ważne treści duchowe.
Podobnie trzeba powiedzieć o innych
postawach.

Postawa siedząca w czasie
Mszy świętej upodabnia nas do Marii,
która usiadła u stóp Jezusa i przysłu-
chiwała się Jego mowie. Włączamy
się w niezliczoną rzeszę uczniów,
którzy przez wieki istnienia Kościoła
i dzisiaj, na różnych kontynentach,
uważnie i ze skupieniem słucha-
ją słów Biblii. Postawa siedząca
to postawa ucznia, który słu-
cha i przyswaja sobie usłyszaną
prawdę.

Postawa siedząca przypomina
nam również o zaproszeniu Jezu-
sa, aby zasiąść przy Jego stole.
Ołtarz, który widzimy, to Jego stół.
Na nim kładzie najwspanialszy po-
karm. Odmienność stołu i pokarmu
nie może nam przysłonić prawdy,
że rzeczywiście jesteśmy na uczcie.
Jezus często zasiadał przy stole z apo-
stołami i innymi ludźmi. Dziś także,
choć niewidzialny, zasiada przy stole
z nami. Czy o tym pamiętam?

Istnieje jeszcze inne znaczenie
postawy siedzącej. Otóż znamy okre-
ślenie: „zasiąść na tronie”. Pan Je-
zus zasiadał po prawicy Ojca. Obiecał
też apostołom, że zasiądą na dwu-
nastu tronach. Czy miejsce, które
zajmujemy w kościele, nie przypo-
mina nam tronu? Popatrzmy na
żłóbek i krzyż. W tych zewnętrz-
nych znakach nie ma nic godnego
wyróżnienia. Ale Chrystus uczynił
te znaki wielkimi przez Swoją
obecność. Również miejsce, jakie
zajmujesz w czasie sprawowania Eu-
charystii jest ważne (królewskie) nie
przez wygląd zewnętrzny, lecz przez
obecność Chrystusa i Jego działanie.
Co to miejsce w świątyni nam przy-
pomina? Kościół jest moim domem.
Tu gromadzi nas Chrystus na uczcie,
która jest „przedsmakiem” uczty nie-
bieskiej. Każda Msza święta jest
ucztą królewską.

Postawa klęcząca to postawa
uległości, szacunku, pokory. Są dwie
chwile podczas Mszy świętej, kiedy
przerywamy liczne działania i pa-
damy na kolana. Pierwszą z nich
jest chwila przeistoczenia i uka-
zania Postaci. Klęka wobec niej
nie tylko ciało, lecz jeszcze bardziej
serce człowieka. Dokonuje się wiel-
kie wydarzenie. Milczymy, ponieważ
słowa nie są w stanie wyrazić tego,
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co Bóg w tej chwili czyni. Rozwa-
żamy w sercu słowa samego Jezusa,
wypowiadane ustami kapłana. Z mi-
łością patrzymy na Ciało Pana, które
jest wydawane i Krew Pana, która
jest przelewana. Uobecnia się ta-
jemnica śmierci, a także tajemnica
zmartwychwstania. Czy wierzysz?

Drugi raz klękamy, gdy ten
nieskończenie wielki Dar, ukry-
ty w znakach chleba i wina,
zostaje nam znów ukazany. Chcę
go przyjąć w sposób najpełniejszy,
w znaku sakramentalnym, w tym
tajemniczym sposobie przychodzenia
Pana do nas. Razem z całym Kościo-
łem, padamy na kolana w poczuciu
niegodności.

Dzięki postawie klęczącej, odróż-
niamy dwa wydarzenia od wszystkich
innych. Trzeba pamiętać, że Msza
święta nie jest adoracją Najświętsze-
go Sakramentu, chociaż oddajemy
najwyższy gest uniżenia nieskończo-
nej Miłości Boga objawionej w krzyżu
i zmartwychwstaniu, a także w zna-
ku chleba i wina.

Po przyjęciu błogosławień-
stwa, w postawie klęczącej,
trwajmy w ciszy i medytujmy
wielkie wydarzenie, aby pozo-
stało ono w naszych sercach.

Ks. Adam Kroll

DYNAMIKA MIŁOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE

Każdy człowiek, od najmłod-
szych lat, przechodzi różne etapy
kształtowania miłości. Duży wpływ
na „dorastanie” w miłości ma środo-

wisko, szczególnie zdrowa moralnie
rodzina.

W pierwszym etapie: dziecko
egocentryczne, uczy się kolejno
zwracania się ku innym osobom,
wczuwa się w ich potrzeby, podej-
muje za nie odpowiedzialność. Na
tym etapie rozwoju sztuki miłości
jest się już dojrzałym do małżeń-
stwa, nie jest to jednak w ewolucji
kontaktów między kobietą a męż-
czyzną moment szczytowy. Tak jak
miłość dziecięca nie jest jeszcze
wystarczającą podstawą do małżeń-
stwa, tak miłość, którą można uwa-
żać za dojrzałą na etapie ślubu,
nie będzie dojrzała dziesięć lat póź-
niej, jeśli nie będzie się zmieniać.
Wielkim błędem jest życzyć nowo-
żeńcom: „Żeby się kochali zawsze
tak samo jak dziś” albo ich posta-
nowienie: „Nasza miłość nigdy się
nie zmieni”.
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Miłość powinna się zmieniać
i rosnąć razem z człowiekiem.
Dlatego błędne są często przestrogi
kierowane do młodych par: „Miłość
minie, ale może zostać przyjaźń”.
Miłość nie musi mijać, gdyż jest
czymś danym z zewnątrz, jakąś si-
łą niezależną od człowieka. Jest
tym, co się dzieje między dwoj-
giem ludzi. Od małżonków zależy,
czy ich miłość „zestarzeje się”, czy
będzie dynamiczna, ciągle młoda.
Podstawowym warunkiem rozwoju
miłości w małżeństwie jest, że oboje
naraz muszą wykazywać pewną
wstępną dojrzałość i pragnienie
dalszego rozwoju.

W okresie narzeczeńskim mi-
łość wyraża się przede wszystkim
w pragnieniu przebywania ze
sobą, dlatego już wtedy trzeba za-
stanowić się, czy istnieją poza pra-
gnieniem przebywania razem jakieś
inne wartości, które są dla oboj-
ga wspólne. Ten wspólny cel „poza
sobą wzajemnie” jest jeszcze mgli-
sty, ale on właśnie w przyszłości
umożliwi przejście na wyższy po-
ziom rozwoju miłości.

Ślub, między dwojgiem ludzi,
jest rozpoczęciem nowego etapu
we dwoje. Nabyta wcześniej umie-
jętność podejmowania odpowie-
dzialności za człowieka, z któ-
rym się styka, zaczyna się konkre-
tyzować i sprawdzać w odniesieniu
do współmałżonka. Decyzja pod-
jęcia odpowiedzialności na zawsze
jest akcentem, który – dodany do
wcześniejszego upodobania uczucio-
wego – zmienia miłość narzeczeńską
w małżeńską.

W małżeństwie, dominującym
przeżyciem jest radość z bycia

ze sobą i na tym etapie stanowi
to właściwy poziom rozwoju. Ale po
jakimś czasie para ludzi, dla któ-
rej jedynym wspólnym celem jest
przebywanie ze sobą, wydawałaby
się śmieszna, a im samym groziłaby
nuda. Aby tego uniknąć, potrzeb-
ne jest nie tylko bycie razem, ale
wspólne działanie. Jego cel mo-
że być bardzo różny – najczęściej
staje się nim dziecko. We wzajem-
nej pomocy i pracy dla wspólnego
celu miłość małżeńska rozwija się
dalej.

Ten etap nie może trwać zbyt
długo. Rodzice powinni mieć coś,
co ich łączy niezależnie od dzie-
ci. Powinni w okresie wielkiego
zaabsorbowania dziećmi i przemę-
czenia pracą dla nich, nie zapomi-
nać o narzeczeńskim „chodze-
niu ze sobą”, choćby czasami,
i o wspólnych przyjemnościach.
Powinni rozmawiać ze sobą także
o innych sprawach niż dzieci (np.
sprawy społeczne, religia, praca za-
wodowa), gdyż w przeciwnym razie
z czasem nic ich nie będzie łączyć.
Kiedy dzieci dorosną, rodzice będą
się starać zbyt długo przetrzymy-
wać je w zależności od siebie, a po
ich odejściu stwierdzą, że nie mają
już nic wspólnego.

Dlatego, choć dzieci są najbar-
dziej naturalnym wspólnym celem
działania, nie powinny stać się je-
dyną wartością łączącą małżon-
ków. Trzeba świadomie te wspólne
wartości odkrywać i wzajemnie je
sobie ofiarowywać. Wtedy następ-
ny etap miłości małżeńskiej – już
po odchowaniu dzieci – może stać
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się najpiękniejszy. Jeśli warto-
ścią główną nie stanie się wygoda
czy troska o samego siebie, jeśli
nadal będzie coś, co dla oboj-
ga małżonków jest rzeczywiście
ważne i dlaczego warto – poma-
gając sobie wzajemnie – praco-
wać, może to być naprawdę złoty
okres miłości małżeńskiej. Znowu
we dwoje – jak nowożeńcy – ale
z człowiekiem, z którym się przeży-
ło dużo dobrych i złych dni.

Kiedy Mały Książę z książki
Saint Exupéry’ego zobaczył ogród
pełen róż, pomyślał o swojej uko-
chanej róży: „Sądziłem, że posia-
dam jedyny na świecie kwiat, a w
rzeczywistości mam zwykłą różę,
jak wiele innych”. Czasem myślimy
tak o naszych współmałżonkach,
jeśli jednak zastanowimy się, może-
my zrozumieć to, co Mały Książę
zrozumiał przy pomocy liska – swe-
go przyjaciela. Mały Książę pojął,
że choć jego róża dla przygodne-
go przechodnia może się wydawać
zwyczajna, dla niego ma znaczenie
większe niż wszystkie inne razem

wzięte, „ponieważ ją właśnie podle-
wałem. Ponieważ ją przykrywałem
kloszem. Ponieważ ją właśnie osła-
niałem. Ponieważ właśnie dla jej
bezpieczeństwa zabijałem gąsieni-
ce (z wyjątkiem dwóch czy trzech,
z których chciałem mieć motyle).
Ponieważ słuchałem jej skarg, jej
wychwalań się, a czasem jej milcze-
nia. Ponieważ... jest moją różą. [...]
– Twoja róża ma dla ciebie tak wiel-
kie znaczenie, ponieważ poświęciłeś
jej wiele czasu [powiedział lisek].
– Ponieważ poświęciłem jej wiele
czasu... – powtórzył Mały Książę –
aby zapamiętać”.

Może właśnie wtedy, już z pew-
nym dystansem wobec życia, mogą
małżonkowie znaleźć jego cel naj-
istotniejszy? Jeśli to będzie zara-
zem cel wspólny, mogą na nowo
przeżywać swoją miłość, któ-
ra jest inna niż w dniu ślubu,
ale głębsza i zarazem szerzej
otwarta do świata.

Opr. ks. Adam Kroll

O TYM JAK W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO
Część III

Szkolnictwo parafialne, jak ca-
ła Rzeczpospolita przeżywało okres
wzlotów i upadków. W XV wieku,
zwłaszcza za panowania patrona
trąbkowskiego gimnazjum, funkcjo-
nowało całkiem dobrze. Kazimierz
Jagiellończyk, który był stale w po-
dróży, często spotykał się z ucznia-
mi szkół i jak wskazują rejestry

wydatków królewskich, uczniowie
otrzymywali od niego od 1 do 2 gro-
szy. W ten sposób władca osobiście
podkreślał, że zależy mu na na-
uce jego najmłodszych poddanych.
Okres reformacji w XVI wieku słu-
żył szkolnictwu wyższemu, ale nie
parafialnemu. Szlachta zmieniająca
wyznanie odnosiła się niechętnie do
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Egzamin w XVI w. Reprodukcja z: J. Muczkowski,
„Odciski drzeworytów”

szkół prowadzonych przez ducho-
wieństwo katolickie. Szkoły pozo-
stawione bez kierownictwa, progra-
mów, zdane na łaskę szlachty nie
przyciągały uczniów. Dopiero po so-
borze trydenckim (1545–1563), któ-
ry zobowiązywał do dbałości o spra-
wy nauczania zasad religii i kate-
chizmu, sytuacja zaczęła stale się
poprawiać. Biskupi zmuszeni do sys-
tematycznej wizytacji u proboszcza,
wymagali, aby przy każdej parafii
istniała szkoła. Miała ona przynaj-
mniej raz w tygodniu w niedzielę
uczyć katechizmu, przygotowywać
chłopców do śpiewu i pomocy przy
nabożeństwach. Funkcję kierowni-
ka i jedynego nauczyciela pełnił
bakałarz. W średniowieczu był to
najniższy stopień akademicki, uzy-
skiwany po co najmniej dwóch la-
tach studiów na wydziale atrium
(filozoficznym). Z czasem stanowi-
sko to otrzymywali studenci, któ-
rzy z lenistwa lub słabych zdolno-
ści przerywali naukę, niewyświęceni
klerycy czy wydaleni z zakonu. Źró-
dła ich dochodów były rozmaite.
Za pomoc przy kościele dostawali
zapłatę od proboszcza, za pisanie

– od rady miasta lub wsi,
parafianie składali im po kil-
ka groszy klerykatury, po-
bierali od uczniów wpisowe,
pożegnalne i opłatę za przy-
bory szkolne. Najcenniejsza
była zapłata kwartalna, zwa-
na suchedni. Terminem tym
oznaczano trzy dni: środę,
piątek, sobotę, jako czas
szczególnej modlitwy i po-
stu. Z czasem bakałarza za-
stąpił klecha. Ten nie posia-

dał żadnego wykształcenia aka-
demickiego. Oprócz obowiązków
szkolnych czuwał nad porządkiem
w kościele, piekł opłatki, kierował
śpiewem, prowadził metryki, był
organizatorem pogrzebów, chrztów,
wesel.

W utworze z drugiej połowy
XVI wieku wymienione są i inne
powinności:

. . .masz bardzo wielką pracę:
Twój urząd – kościół otwierać,
Zwonić, mszę w niedzielę śpiewać,
Tyś mistrzem i tyś zwonarzem,
Wszystko musisz czynić razem;
Nuż do posługi plebańskiej,
To dopieroż urząd ciężki!
Układaj snopy w stodole,
Idź grabić siano na pole,
Urąb drew księdzu do pieca,
Chceszli nie utracić miejsca;
A kto by tele wyliczył
Twoją pracę, księże mistrzu! [. . .]
Nie chwaląc się, ale tak jest
A za pracę nikczemny kwest.”

Kiedy wraz z upadkiem Rzeczy-
pospolitej pod koniec XVII wieku
i w wieku XVIII, o pieniądze na ubo-
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giej wsi było trudno, wynagradzano
nauczyciela w naturze. Otrzymy-
wał ziarno, masło, jarzyny, drewno
na opał, w czasie żniw objeżdżał
okolice, dostając od chłopów snopy
zboża. Zimą mógł co nieco otrzymać
na kolędzie, gdy towarzyszył pro-
boszczowi. Szkoły z czasem stawały
się nieliczne i źle wyposażone. Kle-
cha sam niewiele umiejąc, nie mógł
dobrze nauczać. Jeśli znał trochę
łaciny, to mógł przekazać jej pod-
stawy. We wsiach prawie wcale nie
było książek, uczono z czytanek,
katechizmu i ministrantury. Jeśli
dziecko chłopskie mogło modlić się
z książki do nabożeństw, to szkoła
spełniła swoje zadanie. Po wojnach
XVII wieku z Rosją, Turcją i Szwe-
cją, szkoły te przestały istnieć. Za
czasów saskich nawet małe miasta
zapomniały, co to jest szkoła.

Wizytacja z 1748 roku, prowa-
dzona w diecezji krakowskiej przez
biskupa A. Załuskiego, wykazała, że
szkoły istniały przy zaledwie 40 %
parafii. Natomiast na początku XVI
wieku parafie ze szkołami stanowi-
ły ponad 90 %. Wizytacja biskupia
w diecezji poznańskiej w latach
1718–1719 wykazała, że ich licz-
ba spadła o ponad połowę. Jedynie
Gdańsk i Żuławy przodowały w or-
ganizacji i powszechności szkół.

Nowego ducha próbował tchnąć
w oświatę Jan Amos Komański
(1592–1670), czeski pedagog, zwią-
zany z braćmi czeskimi, a osia-
dły w latach 1628–1656 w Lesznie
Wielkopolskim, gdzie uczył w tam-
tejszym gimnazjum. Jego zdaniem
natura przeznaczyła pierwsze 24 la-
ta życia człowieka do nauki. Sztucz-
nie podzielił ten czas na 4 okre-
sy po 6 lat (dziecięcy, chłopięcy,

młodzieńczy i dojrzałości męskiej).
Według J.A. Komańskiego w szkole
elementarnej należało dać uczniowi
tyle wiedzy, aby wystarczyła mu na
całe życie. Program powinien być
realizowany w dziewięciu blokach:

Język ojczysty obejmował: czy-
tanie pisma ręcznego i druku,
kształtne pisanie, które miało być
szybkie i poprawne oraz podsta-
wowe wiadomości i zasady gra-
matyczne.
Matematyka sprowadzała się do
liczenia w pamięci i na liczydle.
Geometria zakładała, że uczeń bę-
dzie potrafił prawidłowo mierzyć
długość, szerokość i odległość.
Nauka śpiewu obejmowała pospo-
lite melodie.
Na religii uczono na pamięć psal-
mów, katechizmu, historii biblij-
nych, pieśni kościelnych oraz za-
sad obyczajów.
Wiadomości gospodarcze miały
umożliwiać rozumienie najprost-
szych zjawisk życia codziennego.
Historia powszechna sprowadzała
się do zarysu.
Na geografii uczono budowy ku-
li ziemskiej, podstaw astronomii,
ważniejszych informacji o Euro-
pie i własnym kraju.
Podawano też wiadomości o rze-
miosłach i wszelkiej twórczości
praktycznej.
Szkoły z takim programem, zwa-

ne elementarnymi, powinny ist-
nieć według Komańskiego w każdej,
choćby najmniejszej wiosce. Nato-
miast miasto winno posiadać szkołę
łacińską, czyli gimnazjum.

C.d.n.

Mariusz Paradecki
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KRONIKA
nie tylko parafialna

29 listopada w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli:

� Kamila Buczkowska z Kleszczewa
i Mariusz Czapski ze wsi Ulkowy,

� Sabina Pajonkowska z Trąbek
Wielkich i Jarosław Kruczyński
z Borkowa.

***

29 listopada w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymał
Kamil Kruczyński syn Sabiny i Ja-
rosława z Trąbek Wielkich.

***

30 listopada w naszym koście-
le chrzest św. otrzymał Aleksander
Jan Olejnik syn Aleksandry i Mi-
chała z Pszczółek.

***

30 listopada w trakcie rekolek-
cji św. prowadzonych przez ojca
Bolesława Konopkę w kościołach
w Trąbkach Wielkich i Czerniewie,
odbyła się uroczystość przekazania
relikwii św. Ojca Pio, podarowanych
naszej parafii przez ojca rekolekcjo-
nistę. Wierni oddali hołd święte-
mu przez pocałowanie relikwiarza.
Rozdawane były także deklaracje
o przystąpieniu do Grupy Modlitwy
Ojca Pio.

Relikwie św, Ojca Pio

***

6 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich w związek małżeński wstą-
pili Maria Roszak z Trąbek Wielkich
i Marcin Block z Rumi.

Opracował S. D.
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Państwo Młodzi Kamila i Mariusz Czapscy

Państwo Młodzi Sabina i Jarosław Kruczyńscy
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Nowo ochrzczony Aleksander Jan Olejnik z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Maria i Marcin Blockowie
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CHRYSTUS CZEKA NA CIEBIE

Przeżyłam coś wyjątkowego pod-
czas czytania książki „Pasja”, napi-
sanej przez boliwijską stygmatyczkę
Catalinę Rivas. Książka ta jest za-
pisem słów samego Jezusa o Jego
męce i śmierci.

W książce Pasja, Chrystus,
oprócz przedstawienia obrazu swo-
jej męki, dzieli się z nami także
swoimi osobistymi przeżyciami wy-
darzeń np. z Ogrodu Oliwnego,
Wieczerzy Paschalnej czy ostatnich
chwil na krzyżu.

Dzięki Jego słowom uświadomi-
łam sobie ogrom tajemnicy Eucha-
rystii. Zawsze wierzyłam w obecność
Jezusa w Komunii św., ale myślę,
że tak naprawdę do końca nie
zdawałam sobie z tego sprawy. Po
przeczytaniu słów Jezusa: Jak wiele
godzin i nocy, będę musiał spędzić
samotnie w tabernakulum? – coś
we mnie drgnęło i nagle uświado-
miłam sobie, że Eucharystia to
przecież sam Jezus, pełen uczuć
i pragnień. Czy można lekcewa-
żyć tę prawdę i nie przycho-
dzić do Jezusa, aby być razem
z Nim i trwać w jego blisko-
ści przed Najświętszym Sakra-
mentem? Zrobiło mi się żal, że
my chrześcijanie jakoś dziwnie tej
prawdy ani nie rozumiemy, ani nie
doceniamy. Wtedy zrodziło się we
mnie pragnienie, żeby we wszyst-
kich kościołach świata, organizować

nieustanną adorację Najświętszego
Sakramentu, tak, aby w kościele
przebywała zawsze choćby jedna
osoba, która służyłaby naszemu Bo-
gu swoim schronieniem, dawała Mu
odpoczynek i osładzała gorycz sa-
motności. Czyż nie jesteśmy tego
winni Chrystusowi, po tym wszyst-
kim, co dla nas zrobił? Zrozumiałam
zachowanie ojca Pio, który ani na
krok nie odstępował Najświętszego
Sakramentu.

Teraz wiem, że przystępując do
sakramentu Eucharystii, powinni-
śmy nie tyle szukać naszego szczę-
ścia, co czynić to dla radości, którą
przeżywa Chrystus, gdy całkowicie
Mu się ofiarowujemy. To przykre,
ale naprawdę wiele osób przystę-
puje do Komunii św. po to, by coś
otrzymać, a tylko niektórzy myślą
o tym, by prawdziwie się Jezusowi
ofiarować.

Wielu idzie do spowiedzi i przy-
stępuje do Komunii św. tylko z okazji
wielkich świąt. Przez większą część
roku żyją w stanie grzechu, du-
chowej śmierci, braku łaski uświę-
cającej, a wtedy są manipulowani
przez siły zła. Nie idąc do spowiedzi
i Komunii św. sami pozbawiają się
bezcennych darów duchowych, bez
których człowiek nigdy nie będzie
szczęśliwy. Są niestety i tacy, którzy
przyjmują Komunię św. po popeł-
nieniu grzechu ciężkiego. W ten
sposób jeszcze bardziej pogrążają
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się w niewoli szatana. Czytamy
w Piśmie św.: Kto spożywa chleb lub
pije kielich Pański niegodnie. . . wy-
rok sobie spożywa i pije. Dlatego to
właśnie wielu wśród was słabych
i chorych, i wielu też pomarło (Kor
11, 27a, 29b-30).

Nagle dotarło do mnie, jak
ogromna jest miłość Boża i jak
bardzo Chrystus potrzebuje naszej
miłości. On, Bóg, Stwórca wszyst-
kiego, co żyje, nazwał Sam Siebie
Boskim żebrakiem miłości: Dajcie
jałmużnę miłości Boskiemu Żebra-
kowi, który pragnie was, woła was
i czeka na was. Po tym wszyst-
kim, co Chrystus dla nas zrobił,
teraz nagle przyszło Mu być żebra-
kiem wyciągającym rękę po okruchy
ludzkiej miłości.

O umiłowane dusze, gdybyście
wiedziały, jak łatwo jest pocieszyć,

dać schronienie i spoczynek Bo-
gu. . . Bóg, który kocha was nie-
skończoną miłością po uwolnieniu
was z więzów grzechu, zasadził
w nas łaskę Bożego powołania. On
przeniósł was w tajemniczy sposób
do ogrodu radości i zachwytów. Ten
Bóg, wasz Zbawca stał się waszym
Oblubieńcem.

Chrystus nieustannie uświada-
mia nam, że ten ziemski świat nigdy
nie da nam prawdziwego szczęścia,
bo prawdziwe szczęście może od-
naleźć tylko ten, kto rzeczywiście
szczerze rozkochał się w Bogu.

Musimy mieć jednak oczy i uszy
szeroko otwarte, zdobywać się na
nieustanny trud modlitwy i życie
wiarą na co dzień.

Anna Weiss
wg „Słowo wśród nas”

INTENCJE MSZY ŚW. – Styczeń 2009

W styczniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów.

1. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

2. Pierwszy piątek miesiąca –
wynagradzamy Panu Jezusowi
za grzechy parafian
Za śp. Jana Zielke (30. dzień
od śmierci)

3. Pierwsza sobota miesiąca –
nabożeństwo fatimskie pięciu
pierwszych sobót

Za śp. Zofię Trofimowicz

4. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 730

a) Za zmarłych z rodzin
Zawickich i Rodów, godz. 900

(Czerniewo)
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b) Za śp. Agnieszkę
(10. rocznica śmierci) i Piotra
Kotulów, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Władysława Bogdana,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

5. Za śp. Monikę Grenz i Henryka
Nadolskiego

6. W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją

10. Za śp. Genowefę Karcz
(10. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

11. Za śp. Jakuba (24. rocznica
śmierci) i Marię (rocznica
urodzin) Czerwów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

16. Za śp. Henryka Zubko
17. Za śp. Stanisława Karcza

i zmarłych z tej rodziny
18. Za śp. Katarzynę i Bronisława

Iwanowiczów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

24. Za śp. Jadwigę (4. rocznica
śmierci) i Stanisława
Dorniaków

25. Za śp. Danutę Soboń, godz. 730

Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

29. Za śp. Leokadię Jakubowską
(7. rocznica śmierci)

31. Za śp. Klarę Sławińską
i zmarłych z tej rodziny
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Błogosławieństwa Bożej Dzieciny,

opieki Jego przeczystej Matki

i świętego Józefa

na każdy dzień Nowego Roku 2009

Drogim Czytelnikom

życzy Redakcja „Kany”

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa
22 stycznia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Romana Jażdżewskich
14 stycznia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Tadeusza Podhajnych
20 stycznia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary i Marka Stefańczyków

ODESZLI DO PANA

26 listopada: zmarła w wieku 65 lat śp. Zofia Trofimowicz z Ełganowa
2 grudnia: zmarł w wieku 88 lat śp. Jan Franciszek Zielke z Trąbek
Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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