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Jezu,

przez szyderstwo

okrutne,

cierniowym

wieńcem

ukoronowany,

Jezu mój kochany!

Jezu,

od żołnierzy

niegodnie,

na pośmiewisko

purpurą odziany,

Jezu mój kochany!
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PARAFIALNE DUSZPASTERSTWO

Co stanowi Parafię?

Parafia jest cząstką diecezji. Sta-
nowi ją: określone terytorium, świą-
tynia, siedziba kapłana oraz wierni
zamieszkujący na tym terytorium.
Zasadniczo każda parafia ma swoją
specyfikę, którą stanowią istniejące
w niej wspólnoty czy nabożeństwa.
Kapłan posłany jest do danej parafii
przez biskupa diecezjalnego i po-
dejmuje tam pracę duszpasterską
w imieniu biskupa. Często otrzy-
muje do pomocy innych jeszcze
kapłanów, którzy z kolei realizu-
ją zadania duszpasterskie zlecone
przez proboszcza parafii. Wierni
wraz z księdzem proboszczem i jego
współpracownikami tworzą rodzinę
parafialną. Mają też swojego Patro-
na. Jest nim Patron świątyni para-
fialnej, czyli tytuł kościoła nadany
przez biskupa. Patronką naszej pa-
rafii jest Matka Boża w Jej przy-
wileju Wniebowzięcia. Stąd święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, obchodzone 15 sierpnia, jest
świętem patronalnym naszej wspól-
noty parafialnej. Z tym związany
jest dar odpustu, bowiem na mocy
zasług świętego Patrona (w na-
szym przypadku – Matki Bożej)
możemy w dniu święta Patrona
zyskać odpust zupełny, czyli daro-
wanie wszystkich kar za grzechy
wyznane w sakramencie pokuty,
a nieodpokutowane do końca.

Zadaniem wspólnoty parafialnej
jest troska o swoją świątynię, by

była utrzymana w dobrym stanie,
jak i o jej wystrój oraz dzieła sztuki
i zabytki, które się w niej znajdują.
Stąd renowacja świątyni, konser-
wacja zabytków i dzieł sztuki jest
w pierwszym rzędzie obowiązkiem
parafian. Tu też ma zastosowanie
piąte przykazanie kościelne, które
stanowi: „Troszczyć się o potrze-
by wspólnoty Kościoła”. Troszczyć
się o potrzeby, nie tylko mate-
rialne, ale i duchowe. Ta troska
dotyczy umocnienia wiary w para-
fii, oprawy nabożeństw, tworzenia
i przynależności do jakiejś wspólno-
ty w parafii, otoczenia opieką lu-
dzi potrzebujących (wielodzietnych
rodzin, ludzi samotnych, chorych,
dotkniętych przez los itp.). Stano-
wimy bowiem rodzinę parafialną,
i nie może być obojętne, co się
w tej rodzinie dzieje. Parafianie są
też zobowiązani zapewnić mieszka-
nie i utrzymanie swoim kapłanom.
Głównym źródłem utrzymania ka-
płanów są ofiary mszalne. Dlatego
wierni u swoich kapłanów zama-
wiają Msze św., by w ten sposób ich
wspierać.

Kapłani w parafii

Kapłanem odpowiedzialnym za
duszpasterstwo w parafii jest pro-
boszcz. On odpowiada przed Bogiem
i przed biskupem. On jest odpowie-
dzialny za sprawowanie sakramen-
tów w parafii, za głoszenie słowa
Bożego, za pracę katechetyczną, za
grupy duszpasterskie powstałe na
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terenie parafii, za organizację na-
bożeństw, za funkcjonowanie biura
parafialnego, za przygotowanie do
I Komunii, bierzmowania, sakra-
mentu małżeństwa, za troskę du-
chową o chorych. On jest odpowie-
dzialny za stan świątyni i budynków
kościelnych, za ich ubezpieczanie,
remonty i renowacje. Odpowiada
też za prawidłowe funkcjonowanie
finansów parafialnych.

W większych parafiach probosz-
czowi w realizacji jego obowiązków
pomagają księża wikariusze czy też
księża skierowani do pomocy dusz-
pasterskiej. Im ksiądz proboszcz
przekazuje część swoich obowiąz-
ków duszpasterskich. Dotyczy to
przede wszystkim nauczania i spra-
wowania sakramentów świętych.

Kancelaria parafialna

W kancelarii parafialnej wierni
danej parafii załatwiają formalności
związane z chrztem, ślubem, po-
grzebem oraz pobierają potrzebne
dokumenty czy zaświadczenia.

Chrzest
Chrzest dziecka należy zgłosić

około 2 tygodnie przed jego udzie-
leniem. U nas sakrament chrztu
zgodnie z instrukcją Kongregacji
Sakramentów udzielany jest raz
w miesiącu. Zawsze w pierwszą nie-
dzielę miesiąca podczas Mszy św.,
najczęściej o godzinie 11.00.

Chrzest zgłaszają rodzice dziec-
ka (nie dziadkowie czy krewni).
Zawsze trzeba mieć ze sobą „akt
urodzenia dziecka”, by poprawnie
wpisać dane do parafialnej księgi

ochrzczonych. Wszelkie korygowa-
nie rozbieżności jest potem bardzo
utrudnione i często wymagana jest
tu zgoda Kurii Biskupiej.

Rodzice też wybierają chrzest-
nych dla dziecka. Przepisy kościelne
stanowią, że chrzestnym (chrzest-
ną) może być osoba, która ukończyła
co najmniej 15 lat życia, ma sakra-
ment bierzmowania i jest wierzą-
cym i praktykującym katolikiem.
Nie może tej funkcji pełnić ktoś
niebierzmowany, żyjący bez ślubu
kościelnego i nieuczęszczający sys-
tematycznie na Mszę św. Bardzo
proszę wziąć to pod uwagę wybie-
rając chrzestnych, by nie stwarzać
w kancelarii przykrych sytuacji, nie
tylko dla rodziców, ale i księdza
proboszcza, który czasem jest zmu-
szony odmówić komuś pełnienia
funkcji chrzestnego. Sprawa ta jest
do tego stopnia ważna, że kandydaci
na chrzestnych zamieszkali poza pa-
rafią muszą otrzymać od proboszcza
parafii zamieszkania zaświadczenie,
że są wierzącymi i praktykującymi
katolikami i mogą pełnić funkcję
ojca czy matki chrzestnej. W tej
materii mam bardzo często przykre
sytuacje w kancelarii. Kolejny raz
proszę, by zgłaszając chrzest, podać
takich chrzestnych, którzy tę funk-
cję mogą pełnić zgodnie z przepisa-
mi prawa kościelnego. Chrzestni są
przecież rodzicami duchowego życia
„chrześniaka”. Winni być dla nie-
go przykładem wiary i religijnego
życia.

Rodzice, którzy nie mają ślu-
bu kościelnego i przeszkód w jego
zawarciu, powinni przed chrztem
uregulować wobec Boga i Kościoła
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swoje duchowe i sakramentalne ży-
cie, a potem prosić Kościół o wiarę
dla swego dziecka.

Pierwsza Komunia św.
W Polsce obecnie do I Komunii

przystępują dzieci klasy II. Niezwy-
kle konieczna jest współpraca rodzi-
ców z księdzem i katechetą w do-
brym przygotowaniu tych dzieci do
tak ważnego sakramentu. Dzieci na
tym etapie rozwoju same nie potra-
fią odrobić zadanych katechez. Ja
od lat praktykuję, że za zaniedba-
nia takiego małego dziecka w tej
dziedzinie obwiniam rodziców i ich
bardziej niż dziecko oceniam w pro-
cesie przygotowań do sakramentu
spowiedzi i Komunii św. Dziecko
nieochrzczone w parafii zobowiąza-
ne jest przed pierwszą spowiedzią
dostarczyć metrykę chrztu z parafii
swojego chrztu, bo bez chrztu inne
sakramenty są nieważne. Praktyka
potwierdza, że wciąż zdarzają się
dzieci przygotowujące się do I Ko-
munii, a jeszcze nieochrzczone. Tu
dodam, że w naszej parafii jest
podobnie!

Wraz z dzieckiem do Komunii
św. winni przystąpić jego rodzice
i chrzestni. W naszej parafii przygo-
towanie do I Komunii świętej obej-
muje dziewięciotygodniowa nowen-
na do Matki Bożej. Traktuję ją jako
obowiązkową. W tym roku pierw-
sza nowenna odbędzie się w sobotę
28 lutego, a uroczystość I Komu-
nii wyznaczona jest na niedzielę
10 maja o godz. 10.00. Po Komunii
św. praktykujemy znów dziewięcio-
tygodniową nowennę dziękczynną
za tak wielki dar.

Bierzmowanie
Jest sakramentem dojrzałości

chrześcijańskiej. Oznacza to, że kan-
dydat przyjmujący ten sakrament
jest odpowiedzialny za swoją wiarę
i zobowiązuje się wiarę odważnie
wyznawać, wiary bronić i według
niej żyć. W naszej parafii i sąsied-
nich parafiach dekanatu sakrament
ten otrzymują gimnazjaliści II i III
klas. U nas ma być udzielony 13 ma-
ja przez ks. biskupa Zygmunta Paw-
łowicza (o ile mu zdrowie dopisze,
bo obecnie przebywa w szpitalu).
Wydaje się, że wielu z tych mło-
dych adeptów nie dojrzało do tego
sakramentu, inni nie mają popar-
cia w rodzinie w trakcie przygoto-
wania do jego przyjęcia. Świadczy
o tym permanentny brak rodziców
na katechezach głoszonych dla nich
co miesiąc w 2. niedzielę miesiąca
o godz. 12.00. O braku dojrzałości
kandydatów świadczy ich nieobec-
ność na niedzielnej Mszy św. W cza-
sie Mszy św. biegają wokół kościoła
lub hałaśliwie zachowują się w ko-
ściele, zwłaszcza na chórze, a starsi
tam będący najczęściej nie reagują
stanowczo (bo się boją? czego?).

Świadkiem bierzmowania wi-
nien być ojciec chrzestny lub matka
chrzestna. Gdy ci nie mogą, wtedy
rodzina wybiera na świadka osobę
wierzącą i praktykującą. Świadkiem
bierzmowania nie może zostać oso-
ba żyjąca w związku niesakramen-
talnym.

Rodzice bierzmowanego powinni
dołożyć szczególnej troski, by bierz-
mowany syn (córka) był gorliwym
katolikiem.
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Sakrament małżeństwa
Narzeczeni, którzy zamierzają

zawrzeć małżeństwo, zgłaszają się
w kancelarii parafii zamieszkania
narzeczonej lub narzeczonego trzy
miesiące przed datą ślubu. Przy-
noszą ze sobą przede wszystkim
metrykę chrztu świeżej daty, jeże-
li nie są ochrzczeni w tej para-
fii. Parafią właściwą do załatwienia
formalności i udzielenia sakramen-
tu małżeństwa jest parafia stałego
zamieszkania (lub czasowego za-
mieszkania z zamiarem na stałe)
narzeczonej lub narzeczonego. Mał-
żeństwo zawarte w innej parafii, bez
zgody właściwego proboszcza, jest
nieważne! Nadmienię, że w księ-
dze ochrzczonych, odnotowuje się
również bierzmowanie, małżeństwo
i sakrament święceń.

Narzeczeni muszą mieć ze so-
bą dowody tożsamości i świadec-
two ukończenia katechizacji szkol-
nej (świadectwo szkolne).

Po spisaniu protokołu narzecze-
ni są zobowiązani uzupełnić bra-
kującą katechizację i uczestniczyć
w 8 katechezach przedślubnych
oraz trzech katechezach poradnic-
twa małżeńskiego. Są zobowiąza-
ni zgłosić się do Urzędu Stanu
Cywilnego w swojej Gminie (oby-
dwoje). Muszą mieć ze sobą odpis
aktu urodzenia (wyciąg aktu uro-
dzenia) i dowody tożsamości. Ter-
min zgłoszenia – około 2 lub 1
miesiąc przed ślubem. Wypełnione
tam 3 formularze dostarczają do
parafii. Jeden formularz otrzymują
przy zawarciu ślubu, drugi zostaje
w parafii, a trzeci ks. proboszcz
przekazuje do Urzędu Stanu Cywil-
nego (taka procedura obowiązuje

przy małżeństwie konkordatowym).
Ogłoszone są 3 zapowiedzi przed-
ślubne w parafii zamieszkania na-
rzeczonych. Narzeczonych obowią-
zują też 2 spowiedzi przedślubne.
Uroczystość zaślubin jest wielkim
wydarzeniem dla nupturientów i ro-
dziny. Rodzice nupturientów i ich
chrzestni powinni nie tylko uczest-
niczyć w uroczystości zaślubin, ale
również przystąpić do Komunii św.
w intencji nowożeńców.

Pogrzeb chrześcijański
Miejscem ceremonii pogrzebo-

wych jest parafia zamieszkania. Je-
żeli pogrzeb ma się odbyć gdzie
indziej, należy się postarać o zgo-
dę proboszcza parafii zamieszkania.
Jeżeli jest ktoś w domu poważnie
chory, prosimy kapłana z sakra-
mentami świętymi. Nie bójmy się
tego. Przeciwnie trzeba powiedzieć
choremu, że sakrament może po-
móc w powrocie do zdrowia albo,
jeśli taka wola Boga, w przejściu do
wieczności.

Jeżeli przyjdzie śmierć, to po
otrzymaniu od lekarza karty zgo-
nu, najpierw ustalamy w parafii
dzień i godzinę pogrzebu, a potem
dopiero z zakładem pogrzebowym
omawiamy resztę formalności. Nad-
mieniam, że mamy na cmentarzu
kaplicę gdzie można złożyć trum-
nę z ciałem do czasu pogrzebu.
Jest tam podpiwniczenie do tego
przygotowane.

Wypada, by rodzina przystąpiła
do spowiedzi i Komunii św. w in-
tencji zmarłego, jeśli to możliwe,
najlepiej wcześniej, np. podczas Ró-
żańca, by nie przedłużać ceremonii
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w dniu pogrzebu. Ofiary złożone
na tacę podczas pogrzebu są prze-
znaczone na Msze św. za zmarłego.
Liczbę tych Mszy św. wyznacza się
jako wielokrotność średniej kwoty
składanej przez wiernych podczas
zamawiania Mszy św. Tu proponu-
ję Mszę św. gregoriańską. Jest to
30 Mszy św. odprawianych codzien-
nie bez przerwy. Według tradycji
Kościoła, Msza św. gregoriańska
uwalnia duszę z czyśćca do nie-
ba. Należy zawsze uzgodnić takie
Msze gregoriańskie z proboszczem.
Na ich poczet zostaje wtedy włączo-
na taca pogrzebowa, a więc rodzina

ma z tego tytułu mniejszy wyda-
tek. Za zgodą księdza, posiłek po
pogrzebie może być przygotowany
w Domu Pielgrzyma, a zatem na
miejscu. Można rozważyć tę wy-
godną propozycję. Pamiętajmy też
zawsze o rocznicy śmierci naszych
bliskich. Dbajmy o cmentarz. Ja
nie pobieram opłat za miejsce na
cmentarzu, ale za to proszę o troskę
o cmentarz wszystkich zaintereso-
wanych parafian.

ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2009

1 marca: 1 Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 9,8–15

1 P 3,18–22

Mk 1,12–15

Zaraz też Duch wyprowadził Go na
pustynię. Czterdzieści dni przebył na
pustyni, kuszony przez szatana. Żył
tam wśród zwierząt, aniołowie zaś
usługiwali Mu (Mk 1,12–13).

Aniołowie usługiwali Jezusowi.
Przypomina mi się pierwszy dziecię-
cy pacierz: „Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój” i pierw-
szy święty obrazek, jaki pokazała
matka. Anioł Stróż, najwspanialszy
Boży duch, uniża się, by służyć
człowiekowi na ziemi. Anioł, służąc
ludziom – służy Bogu.

Po wojnie słowo „stróż” było uwa-
żane za słowo brzydkie, uwłaczają-
ce godności ludzkiej. Mówiono: do-
zorca, gospodarz domu, kierownik
ruchu podwórzowego. Tymczasem
anioł, wielki duch Boży, jest stró-
żem i wcale go to nie poniża. Jego
wielkość polega na tym, że potrafi,
służąc Bogu, służyć człowiekowi –
grzesznikowi i świętemu, paskudne-
mu i pięknemu. Jeżeli chodzi o nas,
nie gniewamy się, gdy nazywają
nas aniołami, ale wściekamy się,
gdy ktoś nam powie, że jesteśmy
stróżami.

8 marca: 2 Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 22,1–2.9–13.15–18

Rz 8,31b–34

Mk 9,2–10
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Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził
ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe,
tak jak żaden na ziemi folusznik
wybielić nie zdoła (Mk 9,2–3).

Ewangelia o przemienieniu Pań-
skim mówi, że Jezus był nie tylko
człowiekiem, ale i Bogiem. Jego
moc objawiła się na górze, w peł-
ni światła. Czy tylko wtedy Jezus
objawił, że jest Bogiem? Wtedy tak-
że, kiedy mówił: „Kto kocha ojca
lub matkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien” (Mt 10,37); „Ja
jestem drogą, i prawdą, i życiem”
(J 14,6); „Ufaj, synu! Odpuszczają
ci się twoje grzechy” (Mt 9,2). Tak
może mówić tylko Bóg.

15 marca: 3 Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 20,1–17

1 Kor 1,22–25

J 2,13–25

W świątyni napotkał siedzących za
stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, po-
rozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał (J 2,14–15).

Dlaczego Jezus wyrzucił kupców ze
świątyni? Chyba nie zganił ich za to,
że kupowali i sprzedawali, bo osta-
tecznie kupowanie i sprzedawanie
jest codzienną troską wielu porząd-
nych ludzi. Jezus zganił ich dlatego,
że troski te tak ich pochłonęły, że
się w ogóle zapomnieli. Zapomnieli

o świątyni, o Bogu. Stracili orienta-
cję. Ci wyrzuceni ze świątyni ludzie
mogli potem zrozumieć swój wielki
błąd. Przypuszczam, że mogli prze-
żyć swoje nawrócenie i powrócili do
świątyni bez baranów, owiec, wołów,
ale z oczyszczonym sercem, które
nauczyło się dostrzegać Boga jako
największą wartość w życiu.
Oby wielki, ciężki słoń codziennego
życia nie przygniótł tego, co naj-
większe. Oby kupiec umiał „sprze-
dać” swoje własne serce, egoistycz-
ne, niedobre, złe, i „kupić” dobre,
odnowione, czyste, które widzi Pana
Boga.

22 marca: 4 Niedziela
Wielkiego Postu

2 Krn 36,14–16.19–23

Ef 2,4–10

J 3,14–21

Kto wierzy w Niego, nie podlega
potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Boże-
go (J 3,18).

Czy przypadkiem nie wykrzywiamy
się brzydko na to zdanie? Czy nie
podskakujemy jak sztubak w ławce,
który wyciąga dwa palce do góry,
aby jednym tchem powiedzieć, że to
się nie bardzo zgadza? Bo przecież
znamy wielu ludzi, którzy poda-
ją się za chrześcijan i są okropni,
znamy i takich, którzy nie są chrze-
ścijanami i są całkiem przyzwoici.
Co to znaczy wierzyć w Chrystusa?
Wierzyć w Chrystusa to starać się
wszystkimi siłami, w każdej chwili
ufać Bogu tak jak Jezus, nawet
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w chwili swojej klęski życiowej, osa-
motnienia, cierpienia, nieuleczalnej
choroby, i jednocześnie nie gorzk-
nieć, nie tracić kontaktu z ludźmi,
kochać ich we wspólnocie.

29 marca: 5 Niedziela
Wielkiego Postu

Jr 31,31–34

Hbr 5,7–9

J 12,20–33

A wśród tych, którzy przybyli, aby
oddać pokłon [Bogu] w czasie święta,
byli też niektórzy Grecy. Oni więc
przystąpili do Filipa, pochodzącego
z Betsaidy Galilejskiej, i prosili
go mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć
Jezusa” (J 12,20–21).

Jezusa chcieli ujrzeć Grecy, a więc
poganie. Inni wcześniej też przy-
chodzili, ale w chwilach dla sie-
bie rozpaczliwych – prosząc o cud,

jak setnik, którego sługa zacho-
rował, kobieta kananejska, która
błagała o zdrowie dla córki. Tym
razem chcieli tylko zobaczyć, jak
wygląda nie-poganin. Na tę proś-
bę Jezus odpowiedział, wydawałoby
się, nie na temat: „Jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon ob-
fity” (J 12,24). To była odpowiedź
dana całemu pogańskiemu światu,
dla którego cierpienie jest tylko
rozpaczą i nonsensem. Pan Jezus
wskazał, że to On właśnie jest Ziar-
nem, które obumrze i zmartwych-
wstanie. I za cierpienie i śmierć,
przyjęte w duchu ufności do Ojca,
Bóg Go uwielbi. Z odpowiedzi Pana
Jezusa wynika, że mocą Jego jest
wypełnianie woli Bożej, choćby wy-
dawało się, że został podeptanym
ziarnem.

Ks. Jan Twardowski

DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Znaki zbliŜania się do Boga

„Wstańcie, chodźmy” – słowa
Chrystusa, a zarazem tytuł książki
Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja-
ki jest sens tych słów? Do czego
wzywa nas Chrystus? „Wstańcie,
chodźmy”- On wzywa nas do po-
wstania i wyruszenia w drogę.
Mówiąc o duchowości eucharystycz-
nej słowa te trzeba odnieść również
do pójścia na Mszę świętą. Chry-
stus nas wzywa („wstańcie”)
i On idzie z nami („chodźmy”).

To wspólna droga do Jerozoli-
my, do Wieczernika i na Golgotę.
Dzisiaj, w dobie powszechnej laicy-
zacji, głos Zbawiciela słyszymy ze
szczególną mocą.

„Wstańcie, chodźmy” na Mszę
świętą w każdą niedzielę, na reko-
lekcyjne ćwiczenia, do sakramentu
pokuty. . . Jest to szczególna droga,
która upodabnia się do wspinacz-
ki na szczyt. Jest to oczekiwanie
na największe wydarzenia. Tym
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szczytowym a zarazem niezwykłym
wydarzeniem jest Eucharystia. To
szczyt życia chrześcijańskiego.

Kongregacja Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów zwraca uwa-
gę, że pierwszym zadaniem chrze-
ścijanina jest odkryć wielkość Eu-
charystii: „Eucharystia stanowi
szczyt i źródło życia duchowe-
go jako takiego, niezależnie od
odmiennych dróg duchowości”
(nr 4). Co to jest to „życie duchowe
jako takie”? Chodzi tutaj o naj-
bardziej podstawowe cechy, które
powodują udział w życiu samego
Boga.

Chrystus mówił do apostołów:
Nie jesteście ze świata, bo Ja
was wybrałem sobie ze świata
(J 15, 19). Św. Paweł w swoim liście
dopowie: Czyż nie wiecie..., że już
nie należycie do samych siebie?
Za wielką bowiem cenę zosta-
liście nabyci (1 Kor 6, 19–20).
Udając się na Mszę świętą (Eu-
charystię) przeżywamy tę prawdę
także w widzialny sposób. Opusz-
czamy miejsca, w których toczy się

ziemskie życie i udajemy się do
domu Ojca, który zaprasza nas do
swego świata i swego boskiego ży-
cia. Jako ochrzczeni, nosimy w sobie
to boskie życie, jednak w godzinie
Eucharystii, dajemy o tym szcze-
gólne świadectwo i równocześnie
otrzymujemy dar wzrostu w tym
zjednoczeniu z Bogiem.

Świadomość oczekiwania na to
szczytowe, a zarazem niezwykłe wy-
darzenie jakim jest Msza święta de-
cyduje o naszym zachowaniu się
już na etapie przygotowania do
Eucharystii. Oprócz pierwszego
zadania, jakim jest odkrycie wiel-
kości Eucharystii, trzeba podjąć
jeszcze trzy inne działania:

– rezygnacja z ziemskiego po-
karmu, by oczekiwać na pokarm
niebieski (post);

– przerywanie wielorakich za-
jęć, aby skupić uwagę i serce na
sprawach Pana (milczenie);

– kończenie zwykłych rozmów
z ludźmi, by rozpocząć niezwykły
dialog z Bogiem (modlitwa).

Post eucharystyczny –
rezygnacja z pokarmu dla ciała

Od początku chrześcijaństwa
post był ważnym przeżyciem
w przygotowaniu do sakramentów.
Już św. Bazyli mówił: „Niemożli-
wą jest rzeczą, ażeby bez postu
ośmielić się przystąpić do świętego
obrzędu”. Dziś także Kościół wy-
maga, abyśmy wiernie zachowywali
post eucharystyczny.

Jest on najpierw znakiem, że
odmawiamy sobie ziemskiego po-
karmu, gdyż udajemy się na ucztę
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niebieską. Odchodzimy od prawideł
doczesności, w której spożywanie
pokarmu jest koniecznością, aby za-
świadczyć, że nie samym chlebem
żyje człowiek. Chrześcijanin żyje
także słowem Boga i pokarmem
z nieba.

Godzina postu eucharystycz-
nego określa przestrzeń czaso-
wą, którą trzeba wypełnić tre-
ścią. Nie chodzi bowiem tylko o po-
wstrzymanie się od pokarmu. Jest
to godzina, w której mogą się
dokonywać wspaniałe przeży-
cia duchowe. Wskazuje nam to
post paschalny, a także post pokut-
ny i błagalny.

Post paschalny trwa dwa dni
i uczy nas dwóch ważnych prze-
żyć. Po pierwsze uwrażliwia na
mękę Zbawiciela, a po drugie
rodzi tęsknotę za Tym, „które-
go zabrali”. Ten pierwszy aspekt
postu wyraża przeżycia Wielkie-
go Piątku. Ten drugi przypomina
Wielką Sobotę. Ponieważ w Eucha-
rystii przeżywamy zarówno Mękę
Pana, jak też Jego złożenie w grobie
i Zmartwychwstanie, dlatego w go-
dzinie postu eucharystycznego
powraca do nas klimat Wiel-
kiego Piątku i Wielkiej Sobo-
ty. Myślimy o cierpieniu Chrystusa
i pragniemy spotkania z Nim jako
Oblubieńcem, z kimś, kto nam jest
szczególnie bliski.

W przeżyciu postu eucha-
rystycznego pojawia się także
myśl o pokucie za grzechy oraz
prośba o potrzebne łaski. W Bi-
blii i Tradycji Kościoła grzesznicy
zawsze podejmowali post, rozumie-
jąc go jako pokutę za swoje grzechy.

Pościli także, aby uprosić u Bo-
ga różne łaski. Dlatego postawa
pokutna i błagalna wypełniają
swoją treścią czas postu eucha-
rystycznego.

Post w Biblii

Biblia przedstawia nam post nie
tylko jako zakaz, ale bardziej jako
postawę wielu proroków i uczniów
Chrystusa. Tak prorok Izajasz okre-
śla właściwy post: Czyż nie jest
raczej ten post, który wybie-
ram: rozerwać kajdany zła, roz-
wiązać więzy niewoli, wypuścić
wolno uciśnionych i wszelkie
jarzmo połamać; dzielić swój
chleb z głodnym, wprowadzić
w dom biednych tułaczy, nagie-
go, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współ-
ziomków. Wtedy twoje światło
wzejdzie jak zorza i szybko roz-
kwitnie twe zdrowie. Sprawie-
dliwość twoja poprzedzać cię
będzie, chwała Pańska iść bę-
dzie za tobą (Iz 58,6–8). Z nauki
proroka wynika, że w Biblii wy-
stępuje 9 rodzajów postu, który
jest postawą wielu proroków czy
uczniów Chrystusa:

Rozerwać kajdany zła –
post dla uwolnienia od więzów
zła i nałogu. Apostołów, którzy
bezskutecznie usiłowali uwolnić
młodzieńca-epileptyka od jego sła-
bości, Jezus pouczył, że ten rodzaj
złych duchów wyrzuca się tylko
modlitwą i postem (Mt 17,21).

Rozwiązać więzy niewoli –
post dla znalezienia rozwiązania
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ważnych problemów i pokonania
przeszkód. Post taki był udziałem
np. Ezdrasza – kapłana w końcu nie-
woli babilońskiej, który miał prze-
wieźć do Jerozolimy naczynia wy-
wiezione ze świątyni przez Babiloń-
czyków. Nie prosił króla perskiego
Artakserksesa o eskortę, lecz zarzą-
dził post, by u Boga wyprosić pomoc
i bezpieczną drogę (Ezd 8,21–23).

Wypuścić wolno uciśnionych
– post dla odnowienia ducha i wy-
znania wiary. Samuel wobec zbliża-
jących się Filistynów, mających na
celu wyniszczenie Izraela, ogłosił
post i wstawił się za ludem.
Filistyni wszczęli walkę, lecz Bóg
zagrzmiał nad nimi, co wywołało
popłoch w ich szeregach, tak iż
zostali pobici (1 Sm,4–8).

Wszelkie jarzmo połamać –
post dla zwycięstwa nad emocjonal-
nymi słabościami i dla duchowego
zwycięstwa nad sobą samym. Łączy
się on z doświadczeniem Eliasza,
który po zwycięstwie nad czciciela-
mi Baala i ścigany przez Jezabel –
posłuszną knowaniom Szatana, po-
padł w osłabienie. Obudzony ze snu
przez anioła i nakarmiony przez
niego szedł 40 dni bez jedzenia i do-
tarł do góry Horeb, gdzie znalazł
schronienie i wsparcie Boże. Bóg
uwolnił go od postu, dał pomocnika
Elizeusza, a Jezabel zginęła z ręki
własnych sług (1 Krl,18–19).

Dzielić swój chleb z głodnym
– post celem pomocy ludziom w nie-
doli. Jest to np. post wdowy, która
głodowała w Sarepcie, a którą na-
wiedził prorok Eliasz. Z ostatniej
garści mąki i kropli oliwy przy-
rządziła ona placek dla proroka,

a została nagrodzona darem mąki,
która nie wyczerpywała się w garn-
ku, oraz oliwą, której nie ubywało
w naczyniu (1 Krl 17,1–16).

Twoje światło wzejdzie jak
zorza – post przed ważnymi decy-
zjami. Słowa te wyrażają sens postu
np. św. Pawła, który po nawróceniu
pod Damaszkiem pozostawał przez
trzy dni bez jedzenia i picia, rozmy-
ślając nad mądrością Biblii i dziełem
Jezusa. Po tym czasie Ananiasz po-
modlił się o jego uzdrowienie ze
ślepoty; Szaweł odtąd stał się gorli-
wym apostołem Pawłem (Dz 9).

Szybko rozkwitnie twe zdro-
wie – post dla wzmocnienia swych
sił i podniesienia zdrowia. Był to
np. post Daniela, który w niewoli
babilońskiej wraz z przyjaciółmi nie
chciał spożyć mięsa wieprzowego,
nieczystego dla Żydów. Po 10 dniach
postu o wodzie i jarzynach byli oni
silniejsi i wyglądali lepiej, a także
osiągali lepsze wyniki w mądrości
niż ucztujący z królem (Dn 1,5–7).

Sprawiedliwość twoja po-
przedzać cię będzie – post ce-
lem zachowania nakazów i tradycji
oraz praktykowania wstrzemięźli-
wości. Taki był post np. Jana
Chrzciciela, który poprzedzał Me-
sjasza, a przygotowując Mu drogi,
podejmował skromne życie na pust-
kowiu, żywiąc się korzeniami i owo-
cami. Odwiedzał osiedla, pobudzał
do sprawiedliwego życia, przygoto-
wując na czasy, których przymiotem
będzie wstrzemięźliwość (np. Mt 3).
Chwała Pańska iść będzie za
tobą – post jako obrona przed Sza-
tanem. To np. post Estery, która
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wezwała swój lud do postu i modli-
twy, gdy udawała się do króla Persji,
by odmienił wyrok śmierci na Izra-
elitów. Groziła jej śmierć za wizytę
u króla bez zaproszenia. Królowi
Bóg ukazał knowania Hamana, któ-
ry nienawidził Żydów, co odmieniło
plany króla (Est 3–8).

Post jest ukazany w Biblii
jako pomoc: w poszukiwaniu
Boga (Jon 3,5), w poszukiwaniu
odpowiedzi na naglące pyta-
nia życia (Ps 35,13), w uwol-
nieniu od wrogów i przeciwno-
ści (Est 4,16), przy uwalnianiu
opanowanych przez złe duchy
(Mt 17,21) oraz jako dobre przy-
gotowanie się dla podjęcia no-
wej misji (Dz 13,2). W pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa
post łączył się bezpośrednio
z przygotowaniem do Eucha-
rystii.

Post w Tradycji Kościoła

U początków Kościoła nie było
postu eucharystycznego. Chrystus
ustanowił Eucharystię po posiłku,
a chrześcijanie często łączyli spra-
wowanie Eucharystii z posiłkiem
(chrześcijańskie agapy).

Synod w Kartaginie (397) mówił,
że Eucharystia winna być sprawo-
wana przez ludzi poszczących z wy-
jątkiem Wielkiego Czwartku, nato-
miast św. Ambroży nauczał wier-
nych, by przygotowywali się do
Komunii: „wprowadzono post, nie
lekceważ go”.

W wiekach V–XV utrwala się
instytucja postu eucharystycznego.

Na powstanie postu eucharystycz-
nego wpłynęła bojaźń zbliżania się
do Eucharystii – mysterium tre-
mendum. Silnie akcentowano sło-
wa św. Pawła z 1 Kor 11, 28,
by każdy badał siebie, co spożywa
w Komunii.

W pewnych okresach czasu, by-
ła również wymagana wstrzemięźli-
wość seksualna od małżonków przed
przyjmowaniem Eucharystii. Już od
V wieku św. Hieronim domagał się
takiej wstrzemięźliwości przez kilka
dni (ale w tym okresie Eucharystii
nie sprawowano jeszcze codziennie).

22 lutego 1418 r., papież Mar-
cin V, w bulli In eminentis nałożył
na cały Kościół obowiązek postu.
Od tej daty aż do 1918 r. nie uka-
zał się żaden nowy dokument. Post
eucharystyczny obowiązywał od pół-
nocy jako post absolutny (natural-
ny), z uwzględnieniem oczywiście
konieczności (śmierć, obawa profa-
nacji Najświętszego Sakramentu).

19 marca 1957 r. wydano Mo-
tu proprio Sacram Communionem,
które regulowało na nowo post
eucharystyczny. Dopuszczało ono
sprawowanie Eucharystii nie tylko
w godzinach wieczornych, ale i po-
południowych, i to każdego dnia,
jeśli tego wymagało dobro ducho-
we wiernych. Post eucharystyczny
ograniczony był do trzech godzin,
gdy chodzi o pokarm stały i alkohol,
i jedną godzinę, gdy chodzi o napoje
(niealkoholowe). Dotyczyło to du-
chownych i wiernych. Prawodawca
w odniesieniu do wiernych mówił
o czasie przyjmowania Komunii,
w stosunku do duchowieństwa – do
początku Mszy. Ten ostatni przepis
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został zmodyfikowany 10 stycznia
1964 r. – czas dla duchownych liczy
się na równi ze świeckimi.

Paweł VI na zamknięcie 5 sesji
Soboru Watykańskiego II (21 listo-
pada 1964) ogłosił, że post euchary-
styczny zarówno w odniesieniu do
duchownych, jak i świeckich obej-
muje jedną godzinę (bez odróżnia-
nia pokarmów stałych i napojów).
Dla chorych natomiast zredukowa-
no odległość czasową do jednego
kwadransa. Prawo dotyczy także
osób starszych oraz osób posługują-
cym chorym i starszym.

Obecnie ranga postu uległa
znacznemu pomniejszeniu, nabie-
rając nowego wymiaru. Post prze-
stał być obowiązkiem społecznym,
stał się rzeczywistym świadectwem

wiary i przywiązania do tradycji.
W jednym z przemówień na ten
temat papież Jan Paweł II uczył:
Ta tradycyjna forma pokuty nie
straciła sensu, ale przeciwnie
– zasługuje może na ponowne
odkrycie, zwłaszcza w tych czę-
ściach świata i w tych środowi-
skach, w których nie tylko poży-
wienia jest pod dostatkiem, ale
czasem występują wręcz cho-
roby spowodowane przejedze-
niem. Rzecz jasna post pokutny
jest czymś zupełnie innym niż
diety lecznicze. Można go jed-
nak uznać za swoistą terapię
duszy.

Ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Czy to Bóg kaŜe rosnąć roślinom?

Wczesna wiosna, budząca się ze
snu przyroda skłania dzieci do ob-
serwacji otaczającej rzeczywistości
i stawiania podstawowych, elemen-
tarnych pytań: czy to Bóg każe
rosnąć roślinom, śpiewać ptasz-
kom czy świecić słońcu?

W lutowym numerze Kany, szu-
kaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy
Bóg stworzył świat? Podkreśliliśmy
podstawową prawdę, że Bóg two-
rzy świat w każdej chwili, nawet
teraz. Bóg napełnia świat swą
obecnością i świat – czyli ludzie,
zwierzęta, słońce są zależne od
Boga.
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Stwórcze działanie Boga jest
obecne w całym świecie; wszyst-
ko, co żyje, Jemu zawdzięcza
swoje istnienie i rozwój. Pięk-
nie określił tę współzależność święty
Paweł, że „w Nim żyjemy, poru-
szamy się i jesteśmy” (Dz 17,28),
a Jezus w poetycki sposób opowiada
o Bogu, który „żywi ptaki i ka-
że rosnąć liliom” (Mt 6,26.28).
Jak dzisiaj naszemu dziecku mamy
wyjaśnić, że to Bóg każe kwitnąć
jabłoniom, a deszczowi padać? Czy
to wystarczy?

Do pewnego wieku dziecko chęt-
nie przyjmuje wszechobecne dzia-
łanie Boga... zwłaszcza wtedy, gdy
ułatwiając sobie wyjście z sytuacji,
przedstawiamy Boga, który działa
absolutnie wszędzie i jest wszech-
obecny. Nie nadużywajmy jednak
zaufania i łatwowierności małe-
go człowieka.

Dziecko bardzo szybko dowie się,
że to słońce sprawia, iż dojrzewają
owoce. Mieszkający na wsi maluch
wie doskonale, że to królicza mama
wydała na świat gromadkę malut-
kich króliczków. Nie chodząc jeszcze
do szkoły, dziecko może zobaczyć
w telewizji, w pięknych albumach
lub po prostu w dziecięcych czaso-
pismach, skąd bierze się deszcz albo
w jaki sposób kiełkują ziarenka.

Szanujmy te naturalne przy-
czyny zjawisk przyrody, które
prędko staną się dzieciom znane

i bliskie, zwłaszcza żądnym wie-
dzy chłopcom. Dla nas, wierzących,
podstawowym wyjaśnieniem tak zło-
żonego i doskonale zorganizowanego
wszechświata jest stwórcza miłość
Boga Ojca.

To Bóg wpływa na rozwój ro-
ślin i zwierząt, ale nie jest w tym
podobny do czarodzieja, jak dziec-
ko jest skłonne to sobie wyobrażać.
Bóg działa poprzez naturalne
siły biologiczne, które On sam
kreuje, a człowiek dopiero po-
woli poznaje je i opanowuje.
W ten sposób działalność człowie-
ka łączy się z twórczą potęgą
Boga.

Bóg jest obecny we wszech-
świecie jako ogromna ener-
gia, tajemnicza, rozumna, nie-
widoczna. Dzięki niej wszystko się
toczy, także przy udziale natural-
nych sił rozwoju.

Aby dziecko lepiej zrozumiało
twórcze działanie Boga, możemy po-
równać je do pracy np. dyrektora
ogromnej fabryki, który sam wszyst-
ko mądrze organizuje, dzięki swemu
doskonałemu przygotowaniu; czu-
wa, by praca toczyła się sprawnie,
bo wszyscy z tego będą mieli ko-
rzyści; on sam też, mimo że jest
niewidoczny, bo siedzi w swoim biu-
rze, troszczy się, aby każdy dobrze
wykonywał swoje obowiązki.

Opr. ks. Adam Kroll

DAJĄC OTRZYMUJEMY

W okresie dorastania, jaki był
twój „ideał” przyszłej żony czy przy-
szłego męża? Po kilku czy kilkunastu

latach, czy ten „ideał” urzeczywist-
nia się w waszym małżeństwie? Czy
dzisiaj możesz powiedzieć, że na-
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sze małżeństwo jest udane i bardzo
szczęśliwe?

Gdy pracowałem w jednej z gdań-
skich parafii, przyszła do biura pa-
rafialnego młoda osoba i wyznała,
że ich małżeństwo jest nieszczęśliwe,
bo nie dopasowali się charakterami.
Gdy zapytałem: ile lat są po ślubie?
Odpowiedziała: półtora roku!

Przykład ten nasuwa pytanie, dla-
czego nie wykorzystali czasu poprze-
dzającego, okresu narzeczeństwa do
pełniejszego poznania pozytywnych
i negatywnych cech swoich osobo-
wości? Czy niedobranie charakterów
może być przyczyną niepowodzenia
w małżeństwie? Jedni uważają, że
cechy osobowości męża i żony po-
winny być podobne (swój do swe-
go), inni, że przeciwne (na zasa-
dzie uzupełniania się). W obu tych
stanowiskach dominuje przekonanie,
że od trafienia na odpowiednie
cechy psychiczne partnera zale-
ży małżeńskie szczęście. Młody
wiek, brak doświadczenia życiowego,
nie przeszkadza, aby spotkać kan-
dydatkę do małżeństwa. O szczęściu
małżeństwa nie decyduje ani los, ani
stopień podobieństwa, ani komputer,
ani wróżka.

O stopniu małżeństwa zado-
wolonego czy niezadowolonego
z siebie decyduje dojrzałość, ak-
tywność, a także niektóre prze-
konania męża czy żony. Dojrza-
łość, czyli zdolność do refleksji i po-
dejmowania odpowiedzialności, ko-
nieczna już w momencie zawierania
ślubu, nie jest czymś stałym, moż-
na ją ocenić w zależności od etapu
życia. W małżeństwie musi się da-
lej rozwijać, aby zaś człowiek chciał
się rozwijać i zmieniać, musi być
aktywny.

Tak więc wybierając współmał-
żonka nie tyle trzeba badać, czy po-
siada różne pozytywne cechy szcze-
gółowe, których przecież sami często
nie mamy, ale zastanowić się nad
tym, czy ma tendencję do rozwo-
ju. Choćby nawet w momencie ślubu
nie osiągnął jeszcze bardzo wyso-
kiego poziomu rozwoju, jeśli chce
się rozwijać i wzrastać, moż-
na mieć nadzieję na przyszłość.
Przeciwnie – postawa wyrażająca się
w powiedzeniu: „Taki już jestem i nie
zmienię się”, wydaje się najbardziej
niepokojąca.

Małżeństwa udane różnią się
od nieudanych także silniejszym
przekonaniem o nierozerwalno-
ści małżeństwa. Osoby niezado-
wolone z małżeństwa, w przeci-
wieństwie do zadowolonych, czę-
ściej uznają dopuszczalność rozwodu.
Fakt ten potwierdza, że takie osoby
otwierają sobie w ten sposób możli-
wość wyjścia z sytuacji, w której źle
się czują. Jest jeszcze inna strona.
Ludzie przekonani o tym, że jeśli
małżeństwo źle się układa, można
je rozwiązać, nie wkładają zbyt wie-
le wysiłku w jego podtrzymywanie.
Uważają, że w razie niepowodzenia
mają zawsze możliwość rozwodu.

Osoby, które swoją decyzję
wspólnego życia z wybranym
przez siebie małżonkiem traktu-
ją jako nieodwołalną bez wzglę-
du na okoliczności, starają się
zrobić wszystko, aby związek –
i tak nieodwracalny – uczynić
szczęśliwym. Nie dopuszczają moż-
liwości konfliktu bez rozwiązania
i kłótni bez przebaczenia, ale za-
wsze szukają jakiegoś wyjścia
pozytywnego. Dlatego tak ważne
jest poznanie – jeszcze przed ślu-
bem – najważniejszych poglądów
przyszłego małżonka.
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Duży wpływ na małżeństwo
udane czy nieudane mają prze-
konania religijne. Osoby z mał-
żeństw nieudanych są częściej
niereligijne i małżonkowie czę-
ściej różnią się poglądami doty-
czącymi wiary. Trzeba pamiętać,
że z religijnością łączą się tak ważne
w małżeństwie problemy, jak jego
nierozerwalność, regulacja urodzeń,
wychowanie dzieci, sposób spędzania
dni świątecznych i wiele innych. Nie
są to sprawy prywatne jednego
ze współmałżonków i brak zgo-
dy co do nich musi rzutować na
szczęście małżeńskie. Z religijno-
ścią łączy się też nastawienie na
obdarowywanie współmałżonka,
a nie tylko poszukiwanie własne-
go zadowolenia.

Z powyższych słów można za-
uważyć, że podobieństwo cech osobo-
wości nie ma specjalnego znaczenia
dla szczęścia małżeńskiego, to podo-
bieństwo niektórych postaw jest
ważne. Młodzi ludzie jeszcze przed
ślubem powinni porozumieć się we
wszystkich problemach dotyczących
wspólnego życia: co jest w małżeń-
stwie najważniejsze? Odnosi się to do
życia seksualnego, gdzie nie dobór fi-
zyczny, ale stopniowe wczuwanie
się w potrzeby współmałżonka
i wzajemne dopasowywanie prowa-
dzi do zadowolenia. Odnosi się to
także do całości życia małżeńskiego,
gdzie nie podobieństwo, ale opar-
ta na miłości chęć zrozumienia
drugiej strony i wspólne poszu-
kiwanie najlepszych rozwiązań
jest podstawą szczęścia.

Dawniej nierozerwalności mał-
żeństwa strzegły przepisy prawne
i rygorystyczna opinia społeczna.

Dziś trwałość małżeństwa le-
ży w rękach samych małżon-
ków i jest decyzją podejmowaną
na nowo każdego dnia. Każdego
dnia na nowo trzeba rozwią-
zywać powstałe konflikty, odkry-
wać wspólne wartości i ponawiać
wzajemny z siebie dar.

Konsumpcyjne społeczeństwo są-
dzi, że miłość musi przychodzić bez
wysiłku. Nie chcą o nią zabiegać,
gdyż wydaje im się, że trud w to wło-
żony niszczy szczęście. Tymczasem
najcenniejsze jest dla małżonków to,
czemu poświęcili najwięcej czasu,
trudu i wyrzeczeń. Podobnie mi-
łość – z największym staraniem
pielęgnowana, staje się najwar-
tościowsza.

Znalezienie we współmałżonku
prawdziwego towarzysza życia
i pomocy „sobie podobnej” jest
tak cenne, że wynagradza wszelki
wysiłek. Oczywiście, żeby ten wy-
siłek był naprawdę owocny, musi
pochodzić od obu stron. Nie daje
nam radości życzliwość wymuszona
czy pamięć wywalczona. Lepiej nie
tyle domagać się dla siebie, co da-
wać współmałżonkowi, wspólnie
nie dopuszczać do żadnego dnia, któ-
ry dzieli. Każdy może łączyć, jeśli
oboje współmałżonkowie bardziej niż
na siebie będą się nastawiali na dru-
giego, modląc się słowami modlitwy
franciszkańskiej:

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy.

Opr. ks. Adam Kroll
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Z MYŚLĄ O MŁODYCH

Pomoc to wielkie słowo. Wielkie
nie tylko dlatego, że w stu procen-
tach pozytywne, ale także dlatego,
że jego zakres znaczeniowy jest
bardzo szeroki. Pomoc towarzyszy
ludzkości od zawsze, jest wszędzie
tam, gdzie ktoś czegoś potrzebuje.
Jest najszlachetniejszym przejawem
ludzkiej egzystencji, wspólnego ży-
cia. To krok dalej w stosunku do
współczucia, bo współczucie może
być bierne, a pomoc realizuje się
w działaniu, które – w zależności od
sytuacji – może poprawiać nastrój,
albo ratować życie.

Dlaczego ludzie sobie pomaga-
ją? Wrażliwość serca, współczucie,
odpowiedzialność i poczucie służby,
sprawdzenie się. . .

Każdy, kto bierze udział w różne-
go rodzaju działaniach charytatyw-
nych, ma pełne prawo do osobistej
satysfakcji, do tego, aby poczuć się
kimś lepszym. Trudno porównywać
wartość tych uczuć do jakichkol-
wiek tradycyjnych form zapłaty, ale
to wcale nie znaczy, że to mało. Tyle
tylko, że w tym przypadku ludzie
sami sobie tę zapłatę wypracowują
i ofiarowują, a przy okazji robią
wiele dobrego dla innych.

Krótka historia pomagania

Różne formy pomocy są starsze
niż same słowa, które je nazywają,
starsze niż jakikolwiek język. Lu-
dzie musieli sobie pomagać, żeby
przetrwać i żeby żyć lepiej. To nie

był nawet odruch dobrego serca, to
była konieczność. Wraz z powsta-
waniem pierwszych form cywilizacji
pojawił się także inny rodzaj pomocy
– taka, która nie wiąże się z żadną
wymierną „zapłatą” dla czyniącego
dobro, a wynika po prostu z przy-
jaznego nastawienia wobec innych.
Grecy wymyślili dla niej nazwę:
filantropia. Filantrop (gr. philantro-
pos) to ktoś, kto kocha ludzkość,
współczuje innym i poświęca się dla
nich.

Dzisiaj określenie ”filantropia”
używane jest wymiennie z „do-
broczynnością”, ale kiedyś słowa te
istotnie różniły się swoim pochodze-
niem: o ile filantropia była świecką
ideą oznaczającą niesienie pomo-
cy ubogim, o tyle dobroczynność
wywodzi się z chrześcijańskiego mi-
łosierdzia, z religijnego obowiąz-
ku niesienia pomocy potrzebującym
(taka idea ma swoje odpowiedniki
w innych religiach, np. w judaizmie
i islamie). Do tej samej rodziny
należą pierwotnie chrześcijańskie
„charytatywność” i świeckie „hu-
manitaryzm”.

Jan Paweł II
o „wyobraźni miłosierdzia”

Potrzebna jest dziś nowa „wy-
obraźnia miłosierdzia”, której prze-
jawem będzie nie tyle i nie tylko
skuteczność pomocy, ale zdolność
bycia bliźnim dla cierpiącego czło-
wieka, solidaryzowania się z nim,
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tak, aby gest pomocy nie był odczu-
wany jako poniżająca jałmużna, ale
jako świadectwo braterskiej wspól-
noty dóbr.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób
mógłbyś pomóc, zwróć się do tych,
którzy mają doświadczenie w poma-
ganiu innym.

Hojny dar

Świeca Caritas – symbol Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
nawiązuje do pięknej wigilijnej tra-
dycji: zapalając ją na świątecznym
stole, otwieramy nasze serca na
potrzeby „nieoczekiwanego gościa”.
Tym gościem są zaniedbane, opusz-
czone lub osierocone dzieci. Kupu-
jąc tę niezwykłą świecę wnosimy
swój skromny, a przecież tak wielki,
wkład w poprawę ich losu.

Za uśmiech dziecka

„Było super, bo ksiądz fundował
nam ciastka, grał z nami w pił-
kę i jeździł na wycieczki” – tak
siedmioletni Artur wspomina wy-
jazd na kolonię. Właśnie dla takich
słów od 1994 tysiące wolontariuszy
Caritas pomaga dzieciom. Owoce
Wigilijnego Dzieła trafiają do „tych
najmniejszych”. Połowa zebranych
pieniędzy przeznaczana jest na let-
ni wypoczynek dzieci – w 2002 r.
z bezpłatnych lub tanich kolonii
skorzystało 90 tys. maluchów. Inną
formą pomocy jest dożywianie dzie-
ci w szkołach i w świetlicach. Ze
środków tej akcji wspierane są ogni-
ska wychowawcze, bursy, internaty

czy rodzinne domy dziecka Cari-
tas. Najmłodszym potrzebującym –
nawet tym jeszcze nie narodzonym
– pomoc udzielana jest w domach
samotnych matek.

Wspólna sprawa

Szczególny rok Wielkiego Ju-
bileuszu 2000 przyniósł wspaniały
efekt – po raz pierwszy w Wigilij-
nym Dziele razem z Caritas zjedno-
czył się Kościół prawosławny i Ko-
ściół ewangelicko-augsburski. Eku-
meniczną ideę obrazował wspólny
symbol – świeca. „Eleos” Kościoła
prawosławnego rozprowadzała żółte
świece pachnące miodem, a „Diako-
nia” Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego – białe świece z wizerunkiem
krzyża i korony (symbolami Boże-
go Miłosierdzia). Prawdziwa jedność
w różności.

Statystyka serca

Początki akcji w roku 1994 dziś
mogą wydawać się skromne; roz-
prowadzono wówczas około 145 ty-
sięcy świec, pozyskując 300 tysięcy
zł. W roku 2000 – Roku Jubile-
uszowym – sprzedano 4,3 milionów
świec i uzyskano 13 milionów zł.
Rok temu dochód z akcji sięgnął 14
milionów zł; świece Caritas kupiło
4,5 miliona osób. Jak było w tym
roku? Na ilu dziecięcych twarzach
dzięki nam pojawi się uśmiech?

Jak pomagasz?

Jestem wolontariuszem w świe-
tlicy działającej przy mojej parafii.
Pomagam dzieciom odrabiać lekcje,
prowadzę zajęcia plastyczne. Teraz
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przygotowujemy się na przyjście św.
Mikołaja. Robimy dekoracje (śnież-
ne gwiazdki już wiszą w oknach),
przygotowujemy drobne upominki.
Przed Świętami chcemy wspólnie
upiec ciasto na „nasz” wigilijny
stół.

Ada, 18 lat

Pomagam mojej sąsiadce w ro-
bieniu zakupów. Ma ponad 80 lat,
a mieszka na 4 piętrze, bez windy.

Gosia, 15 lat

Opr. ks. Adam Kroll

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W TRĄBKACH WIELKICH

Podsumowanie IV edycji
Pucharu Gminy
Trąbki Wielkie

W minioną sobotę w Szkole Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich odbyło
się coroczne podsumowanie Spor-
towego Roku 2008 Gminy Trąbki
Wielkie. Organizatorzy uroczysto-
ści: wójt gminy – Błażej Konkol,
przewodniczący rady gminy – Jó-
zef Sroka oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Michał Olejnik
wręczyli puchary, dyplomy i wy-
różnienia dla najlepszych sołectw
i mieszkańców gminy. Klasyfikacja
przedstawiła się następująco:

1. Ełganowo 283 p., 2. Warcz 260 p.,
3. Kleszczewo 243 p., 4. Graniczna
Wieś 177 p., 5. Domachowo 176 p.,
6. Trąbki Wielkie 163 p., 7. Gołę-
biewo Wielkie 90 p., 8. Sobowidz
74 p., 9. Czerniewo 73 p., 10. Gołę-
biewko 52 p., 11. Mierzeszyn 41 p.,
12. Zaskoczyn 39 p., 13. Pawłowo
35 p., 14. Błotnia 34 p., 15. Trąb-
ki Małe 22 p., 16. Kłodawa 21 p.,
17. Kaczki 20 p., 18. Postołowo
17 p., 19. Cząstkowo 13 p.

Pozostałe sołectwa (Drzewina, Go-
łębiewo Średnie, Klępiny Łagusze-
wo, Rościszewo, Zła Wieś) niestety
nie uczestniczyły w żadnych dys-
cyplinach sportowych i zadaniach
sołeckich i otrzymały 0 punktów.

Wójt gminy wraz z przewodniczą-
cym rady gminy zachęcili do dalszej
rywalizacji sołectw w kolejnym, XV
Pucharze Gminy 2009 roku. Po
gromkich brawach dla zwycięzców
przyszła kolej na wręczenie wy-
różnień dla najbardziej aktywnych
sportowo rodzin i indywidualnych
mieszkańców.

Pamiątkowe odznaczenia trafiły do
rodzin: Kusajów z Ełganowa oraz
Budzyńskich z Warcza. Rodziny te
od lat uczestniczą we wszystkich
możliwych konkurencjach i dys-
cyplinach sportowych organizowa-
nych w gminie. Specjalne wyróżnie-
nia otrzymali również mieszkańcy
gminy Trąbki Wielkie, którzy za-
słynęli jako wielcy sportowcy i po-
pularyzatorzy sportu. Byli to: Ewa
Buga (Kaczki), Władysław Mazu-
rek (Sobowidz), Bartłomiej Witoń
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(Sobowidz), Sylwester Maliszewski
(Gołębiewko).

Całość uroczystości połączona była
Balem Sportu, który trwał do bia-
łego rana przy akompaniamencie
zespołu muzycznego Jocker.

Wieczorek walentynkowy

W piątek, 13 lutego w Sali Te-
atralnej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Trąbkach Wielkich odbył się
muzyczny wieczorek walentynkowy.
Publiczność jak zwykle nie zawio-
dła, ale tym razem przekroczyła
oczekiwania organizatora, tak, że
trzeba było zwiększyć do maksimum
liczbę miejsc siedzących. Niestety,
część przybyłych gości musiała wy-
słuchać koncertu stojąc. W pierwszej
części usłyszeliśmy Klaudię Polasik
(Postołowo), która zaprezentowała
miniatury fortepianowe. Następnie
Agnieszka i Ewelina Wojtas (Gołę-
biewo Wielkie) wystąpiły jako so-
listki z repertuarem współczesnej
piosenki polskiej.

Wydarzeniem niezwykłym był de-
biut małżonków Zofii i Janusza Ja-
rominów. Zaprezentowali, specjal-
nie na ten wieczór, piosenki o te-
matyce romantycznej (nie zabrakło
oczywiście słynnych „Kasztanów”
Nataszy Zylskiej). W drugiej czę-
ści wystąpiła Aleksandra Wolska,
znana śpiewaczka, absolwentka wy-
działu śpiewu na Akademii Mu-
zycznej w Warszawie, która zapre-
zentowała się z recitalem piosenki
francuskiej Edith Piaf. Przepięknie
zabrzmiały tak znane utwory jak –
„Non, Je ne regrette nen” czy „La

vie en Rose”. Na bis pani Aleksan-
dra zaśpiewała słynną „Habannerę”
z opery „Carmen” G. Bizeta.

Publiczność wielkim aplauzem na-
grodziła wszystkich występujących,
domagając się w niedługim czasie
kolejnych tak ciekawych i bogatych
repertuarowo wieczorków muzycz-
nych. Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury wspomniał o wielu uta-
lentowanych mieszkańcach gminy
Trąbki Wielkie i zapowiedział, że
na kolejnych muzycznych spotka-
niach pojawiać się będą coraz to
nowe odkrycia i talenty muzyczne,
aby udowodnić, że ta gmina ma
ogromny potencjał i wiele jeszcze
nieodkrytych możliwości artystycz-
nych.

Co w marcu?

W dniach 15 i 29 marca o go-
dzinie 13.30 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury odbę-
da się mistrzostwa gminy w war-
cabach. Szczegółowych informacji
udzielamy pod numerami telefonu
(58) 682-83-60 lub 509-166-567.

***
21 marca o godzinie 15.00 Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza wszyst-
kich harcerzy i miłośników piosenki
harcerskiej na muzyczne spotkanie
poświęcone śp. Zofii Trofimowicz
w rocznicę jej urodzin. Zaprosze-
nie kierowane jest również do tych
wszystkich, którzy znali niedawno
zmarłą naszą mieszkankę gminy
i parafiankę.

dyrektor GOK
Michał Olejnik
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Laureaci wyróżnień indywidualnych za osiągnięcia sportowe w roku 2008

Reprezentanci 10 najlepszych sołectw w IV edycji Pucharu Gminy w roku 2008
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA
25 stycznia w kościołach w Trąb-
kach Wielkich i Czerniewie, opra-
wę muzyczną Mszy św. sprawo-
wali klerycy z Gdańskiego Se-
minarium Duchownego z siedzibą
w Gdańsku-Oliwie.

***
1 lutego w naszym kościele chrzest
św. otrzymali:
– Jacek Łukasz Kotwa, syn Agaty
i Łukasza z Trąbek Wielkich,
– Gracjan Marek Słupiński, syn Emi-
lii i Gabriela z Czerńca.

***
14 lutego w Szkole Podstawowej
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach
Wielkich odbyło się uroczyste podsu-
mowanie gminnego roku sportowego
2008 połączone z zabawą karnawa-
łową. Organizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Kultury. Głównym
punktem programu było oficjalne
ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród za rywalizację sołectw, któ-
ra trwała przez cały ubiegły rok.
Po przeprowadzeniu 10 konkuren-
cji (szachy, warcaby, piłka siatkowa,
turniej sołectw, lekka atletyka, strze-
lanie, tenis stołowy, piłka nożna ha-
lowa, kronika wiejska oraz impreza
własna), wśród 19 uczestniczących
sołectw (na 25 w gminie), zwyciężyło
Ełganowo przed Warczem i Kleszcze-
wem. W pierwszej dziesiątce znalazły
się ponadto: Graniczna Wieś, Doma-
chowo, Trąbki Wielkie, Gołębiewo
Wielkie, Sobowidz, Czerniewo i Gołę-
biewko. Cała 10-ka sołectw otrzymała
nagrody finansowe, a 6 najlepszych
– również puchary. Przyznano także

wyróżnienia indywidualne dla spor-
towców i trenerów oraz dla najbar-
dziej usportowionych rodzin. Najlep-
szym sportowcem uznano weterana
lekkiej atletyki Sylwestra Maliszew-
skiego (rocznik 1947) z Gołębiewka,
który na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej (konkurencje rzutowe:
pchnięcie kulą, rzut ciężarkiem, rzut
młotem szkockim, rzut dyskiem, wie-
loboje ciężarkowe) odniósł w 2008 r.
szereg sukcesów. Przyznano również
wyróżnienie Bartłomiejowi Witonio-
wi z Sobowidza, uczniowi Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, za osią-
gnięcia w lekkiej atletyce. W katego-
rii trenerów wyróżniono Władysława
Mazurka z Sobowidza, za wieloletnie
sukcesy jego podopiecznych w teni-
sie stołowym oraz Ewę Bugę, na-
uczycielkę wf w Szkole Podstawowej
w Sobowidzu, za sportowe osiągnię-
cia uczniów na szczeblu powiatu
i województwa. W kategorii najbar-
dziej usportowionych rodzin wyróż-
niono rodziny Kusajów z Ełganowa
oraz Budzyńskich z Warcza. Puchary,
dyplomy oraz nagrody pieniężne wrę-
czali laureatom wójt Błażej Konkol,
przewodniczący Rady Gminy Józef
Sroka oraz dyrektor GOK Michał
Olejnik.

***
1 lutego w auli Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich odbył się koncert kolęd i pie-
śni w wykonaniu artystów z Ukrainy
– Jaryny i Tarasa Kuźmiczów. Utwo-
ry były prezentowane przy akompa-
niamencie 2 bandur – ukraińskich
instrumentów ludowych.

Opracował S. D.
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Klerycy z Gdańskiego Seminarium Duchownego w Trąbkach Wielkich

Koncert kolęd i pieśni w wykonaniu artystów z Ukrainy
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Nowo ochrzczony Jacek Łukasz Kotwa z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Gracjan Marek Słupiński z rodzicami i chrzestnymi
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BYĆ ŚWIADKIEM

wiara jest naszą siłą
a świadczyć znaczy mówić
potwierdzać i głosić
to co poznaliśmy i doświadczyliśmy
jest to zadanie najwyższej wagi
dla nas wierzących
by świadczyć.

Jan Orczykowski

INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2009

W marcu odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Renatę Dunst.

1. Za śp. Renatę Dunst, godz. 730

Za śp. Alojzego Ptacha
oraz zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Zygmunta (4. rocznica
śmierci) i Kazimierza
Dubielów, Józefa, Katarzynę
i Stanisława Drągów oraz
Romana Jaszczyka, godz. 1100

b) Za śp. Franciszkę i Adama
Ziemianów oraz Stanisława,
Leonarda i Kazimierę
Tarczyńskich, godz. 1100

a) Za śp. Franciszka Sussa,
godz. 1800

b) W pewnej intencji,
p. Jędryszek, godz. 1800

2. a) Za śp. Franciszka Sussa
b) Za śp. Renatę Dunst

3. Za śp. Władysława Myszk
(rocznica urodzin) i zmarłych
z rodziny Zielke

4. Za śp. Irenę, Kazimierza
i Stanisława Surmów
a) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów oraz Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków i zmarłych
z rodziny Hendrychów
(Czerniewo)
b) Za śp. Kazimierza
Jankowskiego oraz Jana
i Łucję Platów (Czerniewo)

5. Za śp. Kazimierza i Zygmunta
Dubielów

6. Za śp. Józefa Bachusza
(20. rocznica śmierci)
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6. Za śp. Mieczysława, Helenę,
Bożenę i Daniela Rucińskich
(Czerniewo)

7. Za śp. Kurta Henniga
8. Za śp. Małgorzatę i Albina

Cylke, godz. 730

a) Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Leokadię Grot
(4. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Brygidę i Henryka
Kuszów, godz. 1100

b) Za śp. Kazimierza i Irenę
Surmów, godz. 1100

Za śp. Renatę Dunst, godz. 1800

9. Za śp. Hildegardę i Wolfganga
Kaszubowskich oraz Tadeusza
Dudka

10. Za zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich

11. a) Za śp. Sylwestra Reimusa
b) Za śp. Renatę Dunst
a) Za śp. Helenę Szynka
(Czerniewo)
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(5. rocznica śmierci)
(Czerniewo)

12. O Boże błogosławieństwo dla
Oliwii Balcer, w 5. urodziny

13. O Boże błogosławieństwo
dla Krystyny Tkaczyk,
Krystyny Sroka i wszystkich
solenizantek

14. W intencji naszych sportowców,
godz. 1100

Za śp. Kazimierza
Stopowskiego (rocznica
urodzin), godz. 1700

15. a) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza (6. rocznica
śmierci), godz. 730

b) W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją, godz. 730

a) Za śp. Andrzeja Prissa,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, Piechowskich
i Kuprów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Józefa Borkowskiego
i Józefa Słomskiego, godz. 1100

Za śp. Renatę Dunst, godz. 1800

16. Za śp. Zenona i Krystynę
Golińskich

17. Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassków

18. Za śp. Bogusława Bukowskiego
(4. rocznica śmierci)
a) Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, Józefa, Rozalię,
Franciszka i Józefa Dończyków
oraz zmarłych z rodziny
Hendrychów
b) Za śp. Bernarda
(1. rocznica śmierci), Edwarda
i Władysława Karnathów
(Czerniewo)

19. Za śp. Józefa Grzelaka
20. Za śp. Agnieszkę i Annę

Elmanowskie oraz Hertę
Streich

21. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anieli
Keler w rocznicę urodzin,
int. dzieci

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich, godz. 730
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Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Moniki i Mirosława Pietrzaków,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów, godz. 1100

b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich, godz. 1100

Za śp. Renatę Dunst, godz. 1800

23. Za śp. Jana Zielke
24. Za śp. Jadwigę Kąkolewską

(19. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

25. Za śp. Jana Karnata
a) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich, i Blokusów
(Czerniewo)
b) Za śp. Marię (rocznica
urodzin) i Władysława Knitter
(Czerniewo)

26. Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę (13. rocznica śmierci)
Kucharskich

27. Za śp. Zofię Raczkowską
28. Za śp. Agnieszkę (5. rocznica

śmierci) i Jana Dunstów
29. Za śp. Feliksa i Julię Sroków,

godz. 730

a) Za śp. Józefa, Władysławę
i Aleksandra Plaków oraz
Metę Cymermann, godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Jana Zawickiego
(6. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Wiesława Martyniuka,
godz. 1100

Za śp. Renatę Dunst, godz. 1800

30. Za śp. Józefa, Józefę
i Franciszka Tkaczyków

31. Za śp. Marię, Szczepana
i Mieczysława Goczkowskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

23 marca: Paulina Katarzyna Żukowska, Bartłomiej Raducha,
Adrian Tomasz Raczkowski.

Rocznice sakramentu małŜeństwa
23 marca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Jerzego Raczkowskich
23 marca: 1 rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Mirosława Pietrzaków
19 marca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny i Jarosława Szarmachów

ODESZLI DO PANA

10 lutego: zmarła w wieku 87 lat śp. Bronisława Kulczyk z Ełganowa

18 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Bernarda Karnatha
24 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Teresy Suss

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


