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Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście

przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie

zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba

żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to,

co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze

grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,

zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,

później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie;

większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał

się Jakubowi, później wszystkim apostołom. (1 Kor 15,1–7)



PASCHA NAJWAśNIEJSZE ŚWIĘTO

Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego jest najważniejszym i najbar-
dziej uroczystym świętem w roku
kościelnym. Już św. Paweł uczył, że
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna byłaby nasza wiara i próżne
nasze nauczanie. Przez zmartwych-
wstanie Pan Jezus potwierdził swoje
mesjańskie posłannictwo, i że jest
nie tylko prawdziwym człowiekiem,
ale Bogiem (Synem Bożym). W hi-
storii ludzkiej nie zdarzyło się, by
ktoś prawdziwie umarł i po kilku
dniach własną mocą powrócił do
życia. Owszem, Ewangelie relacjo-
nują przypadki ożywienia umarłych
(Łazarz, córka Jaira, młodzieniec
z Naim), ale dokonało się to mocą
Bożą. Śmierć Chrystusa potwier-
dził setnik przebijając Jezusowi na
krzyżu serce, z którego wypłynęła
krew i woda – czyli były to oznaki
ostatecznej śmierci, a nie zaśnięcia.
Samego zmartwychwstania nikt nie
był świadkiem. Świadkowie widzie-
li pusty grób oraz ukazującego się
im Chrystusa po zmartwychwsta-
niu. Pan Jezus po zmartwychwsta-
niu miał wprawdzie to samo ciało
(scena z niewiernym Tomaszem),
ale o innych właściwościach. Zjawiał
się niespodziewanie i znikał. Uka-
zywał się np. w Wieczerniku, mimo
zamkniętych drzwi. Spożywał z Apo-
stołami posiłek nad jeziorem Gene-
zaret. Pan Jezus zmartwychwstając,
zasiadł po prawicy Ojca. Świadkom
ukazywał się w widzialnej postaci
przez 40 dni. Wniebowstąpienie było
ostatnim ukazaniem się Pana Jezu-
sa Apostołom w sposób widzialny.

W taki sposób ukaże się znów przy
końcu świata.

Pan Jezus przez śmierć krzyżo-
wą i zmartwychwstanie zwyciężył
szatana. Wyprowadził dusze ludzi
sprawiedliwych z otchłani do nieba
i nam otworzył „Granicę nieba”. Za-
razem zmartwychwstając w ludzkim
ciele upewnił nas, że i my zmar-
twychwstaniemy, czyli na powrót
nasza dusza połączy się z ciałem,
by uczestniczyć na zawsze w radości
nieba lub (też na zawsze) za złe
życie na ziemi zostać odrzuconym.
Jezus wielokrotnie mówi na kartach
Ewangelii o nagrodzie – niebie, ale
i o potępieniu – piekle.

Pan Jezus zmartwychwstał
pierwszego dnia po szabacie – czyli
po święcie żydowskim. Z czasem, gdy
przybywało chrześcijan w Imperium
Rzymskim, zaczęto przenosić święto-
wanie szabatu (soboty) na pierwszy
dzień tygodnia, w którym Pan Jezus
zmartwychwstał, czyli na niedziele.
Niedziela wielkanocna jest pamiąt-
ką zmartwychwstania, jest najwięk-
szym świętem roku i promieniuje
na wszystkie niedziele roku kalen-
darzowego.

PrzeŜywanie święta

Do Świąt Paschalnych przygoto-
wujemy się przez cały Wielki Post,
rozpoczynając od Środy Popielcowej
i posypania głowy popiołem. Naj-
pierw więc rozważamy to wszystko,
co Pan Jezus wycierpiał za nasze
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grzechy. Temu rozważaniu pomaga-
ją wielokrotne nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, Gorzkich Żali. Szkoda,
że tak mało wierzących parafian
w nich uczestniczy. Rozumiem, że
zmęczeni pracą, nie zawsze mo-
gą w piątki brać udział w Drodze
Krzyżowej, ale w niedzielę, raz czy
dwa razy w okresie Wielkiego Postu
można uczestniczyć w nabożeństwie
Gorzkich Żali. Na pewno źle się
dzieje w życiu religijnym, gdy cały-
mi latami wierzący nie uczestniczą
w tych ważnych nabożeństwach. Czy
wówczas mogą zrozumieć, jaką ce-
nę zapłacił Chrystus za ich grzech?
W czasie 40-dniowego postu mamy
się duchowo odnowić i przygoto-
wać do obchodu Świąt Paschalnych.
Dokonuje się to przez uczestnic-
two w rekolekcjach wielkopostnych.
Są one przeprowadzane w każdej
parafii. Służą pogłębieniu życia re-
ligijnego przez głoszone Słowo Boże
i nawrócenie przez przystąpienie
do sakramentu pokuty i pojednania
z Bogiem i ludźmi. W rekolekcjach
św., jako wierzący, mamy obowiązek
uczestniczyć. Zwolnić nas może tylko
taka praca, która nie pozwala w ża-
den sposób brać udziału w naukach
rekolekcyjnych.

Ponieważ chrześcijanin ma obo-
wiązek pogłębiania wiary, to do-
browolne zaniedbanie uczestnictwa
w rekolekcjach jest winą i obciąża
jego sumienie grzechem. Dwa przy-
kazania kościelne mówią o koniecz-
ności moralnej przemiany: „Przy-
najmniej raz w roku przystąpić do
sakramentu pokuty” oraz „Przynaj-
mniej raz w roku w okresie wielko-
postnym przyjąć Komunię świętą”.

Wielki Post poprzedza Okres
Wielkanocny, zatem w tym czasie

trzeba przystąpić do sakramentu po-
jednania. Spowiadać się winniśmy
zawsze, gdy mamy grzech, by żyć
w przyjaźni z Bogiem i nie narażać
się na zejście z tego świata w stanie
grzechu.

W naszej parafii tradycyjnie już
rekolekcje święte zaczynamy w so-
botę wieczorem przed Niedzielą Pal-
mową, którą rozpoczyna się Wielki
Tydzień. Rekolekcjami obejmujemy
całą wspólnotę parafialną, a zatem
są nauki rekolekcyjne dla dzieci
szkolnych, młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej oraz dla doro-
słych. Kończymy je sprawowaniem
sakramentu pokuty w Wielką Środę.

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielka Sobota to najważniejsze dni
w roku, bo celebrujemy i przeżywa-
my w te dni ważne wydarzenia zbaw-
cze. Archidiecezjalny liturgista ks. dr
Edmund Skalski uczy, że wszelkie
domowe porządki trzeba wykonać
wcześniej, aby w tych trzech dniach
był czas na rozważanie tego co Pan
Jezus uczynił dla naszego zbawienia.

Wielki Czwartek – pamiątka
Ostatniej Wieczerzy i zarazem pa-
miątka ustanowienia Najświętszego
Sakramentu i sakramentu kapłań-
stwa – to pamiątka pierwszej Mszy
św. w dziejach świata. Istotą tego wy-
darzenia jest, że Pan Jezus w sposób
niewidzialny, lecz pod materialnymi
widzialnymi znakami chleba i wina
pozostał z nami na zawsze. Czyż
nie jest to wyraz niezwykłej miłości
Boga do człowieka?

Kapłani w tym dniu przeżywają
swoje święto. Gromadzą się przed po-
łudniem w katedrze wokół swojego
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biskupa na uroczystej Mszy św. po-
święcenia olejów świętych i składając
sobie wzajemnie życzenia. W Wiel-
ki Czwartek może być odprawiona
w parafii tylko jedna Msza św. w go-
dzinach wieczornych.

Wielki Piątek jest dniem śmierci
Pana Jezusa. Nasze serca ogarnia
nastrój powagi, smutku i wdzięcz-
ności za dar Odkupienia. Na znak
solidarności z Panem Jezusem w tym
dniu pościmy i wszyscy staramy się
uczestniczyć w nabożeństwie Adora-
cji Krzyża, z wdzięcznością i szacun-
kiem go całując, bo przez Krzyż i mę-
kę Swoją On świat odkupić raczył.
W tym dniu nie odprawia się Mszy
św., a ołtarze są bez kwiatów i ob-
rusów. Możemy natomiast przyjąć
Komunię św. Symboliczne przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu do
Grobu Pańskiego jest dodatkowym
przeżywaniem faktu śmierci Pana
Jezusa. Trwamy przy Grobie na
modlitwie do późnych godzin wie-
czornych i przez całą Wielką Sobotę.

Wielka Sobota – dzień żałoby!
Pan Jezus spoczywa w grobie. Przy-
chodzimy na chwilę adoracji. Nie
tylko dzieci, które mają wyznaczony
czas adoracji, ale każdy, kto może,
powinien w tym dniu uklęknąć na
chwilę modlitwy przy Grobie Chry-
stusa. Święcimy pokarmy na stół
wielkanocny, ale nie zapomnijmy
o ubogich, by się z nimi podzielić
tym, czym nas Bóg hojnie obdarzył.

Wigilia Paschalna

Wprowadza nas ona w święte
czuwanie i oczekiwanie na zmar-
twychwstanie Chrystusa. Jest jedną
z największych wigilii. Pierwsi chrze-
ścijanie całą noc trwali na modlitwie,

rozważając proroctwa zapowiadające
przyjście Mesjasza i Jego ofiarę za
nas. W czasie tej wigilii przygoto-
wywani przez czas Wielkiego Postu
kandydaci (katechumeni) otrzymy-
wali sakrament chrztu, uczestniczy-
li po raz pierwszy w całej Mszy
św., przyjmując sakrament bierzmo-
wania i Komunię świętą. Do dziś
w takim porządku wyliczamy sa-
kramenty św.: pierwsze – chrzest,
drugie – bierzmowanie, trzecie –
Najświętszy Sakrament, ...

Wigilia Paschalna winna się od-
być w późnych godzinach wieczor-
nych, zakończona Mszą św. zwiastu-
jącą zmartwychwstanie Chrystusa
i uroczystą rezurekcyjną procesją
o świcie. W polskiej tradycji celebro-
wane są dwie formy tej uroczystości.

Jedna – Wigilia Paschalna z Mszą
św. celebrowana jest wieczorem
w Wielką Sobotę bez Procesji.
W Wielką Niedzielę o świcie od-
bywa się procesja rezurekcyjna, a po
niej Msza św. niedzielna.

Druga – Wigilia Paschalna z Mszą
św. zakończoną procesją rezurekcyj-
ną. Tę formę celebrujemy w naszej
parafii.

Wielkanoc

Udział we Mszy św. wielkanoc-
nej całej rodziny i wspólny rodzinny
posiłek połączony z dzieleniem się
święconym jajkiem i innymi poświę-
conymi potrawami stanowi rdzeń te-
go świętowania. Rodzinny stół niech
nas gromadzi, tak jak przy ołta-
rzu, na wspólnym posiłku, rozmowie
i modlitwie.
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Okres wielkanocny celebrujemy
przez 50 kolejnych dni, zakończo-
nych Uroczystością Zesłania Du-
cha Świętego, Pięćdziesiątnicą lub
w naszym nazewnictwie – Zielonymi
Świętami.

Zapraszam wiernych do świątyni

� W Wielki Czwartek na godz. 18.00
– Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

� W Wielki Piątek na godz. 18.00 –
uroczysta adoracja Krzyża.

� W wielką Sobotę na godz. 22.00 –
Wigilia i Msza św. Paschalna.

� Do tego wszystkiego przygotujemy
się przez udział w rekolekcjach św.
od Niedzieli Palmowej do Wielkiej
Środy.

� W Niedzielę Palmową zapraszam
całą wspólnotę parafialną na uro-
czystą Drogę Krzyżową ulicami
Trąbek Wielkich o godz. 15.00.

Rocznica śmierci papieŜa
sługi BoŜego Jana Pawła II

W czwartek 2 kwietnia w kościele
w Czerniewie przeżywać będziemy
kolejną rocznicę odejścia do Pana
naszego Papieża sługi Bożego Ja-
na Pawła II. Będzie to uroczystość
dla całej naszej gminy. Zapraszamy
wszystkie szkoły z pocztami sztan-
darowymi, straż pożarną, pracow-
ników administracyjnych i różnych
rzemiosł oraz wszystkich wiernych.
2 kwietnia, czwartek godz. 17.00,
Czerniewo.

Odpust Miłosierdzia BoŜego

W niedzielę po Wielkanocy,
19 kwietnia o godz. 12.30 zosta-
nie odprawiona uroczysta suma od-
pustowa w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie z okazji Święta
Miłosierdzia Bożego. Na uroczystość
odpustową do Czerniewa zapraszam
wszystkich parafian.

ks. Edaward Szymański

NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2009

5 kwietnia: Niedziela Palmowa

w czasie procesji:

Mk 11,1–10

(J 12,12–16)

w czasie Mszy św.:

Iz 50,4–7

Flp 2,6–11

Mk 14,1–15,47

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał
donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema

sabachthani”, to znaczy: „Boże mój,

Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”

(Mk 15,34).

W czasach dla nas najtrudniejszych,
w chwilach doświadczeń, cierpień,
chorób, starości – mówimy nieraz,
że Bóg nas opuścił, ale najczęściej,
że ludzie nas opuścili. A Jezus,
umierając w Wielki Piątek na krzy-
żu, wzywa Boga i modli się za ludzi,
chociaż Go opuścili.
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W trudnych sytuacjach wzywajmy
Boga, a wtedy zrozumiemy, że to
nie On nas opuszcza, lecz my Go
opuszczamy i że nie ludzie nas
opuszczają, ale my opuszczamy lu-
dzi. Bo samotność nie jest wtedy,
kiedy ludzie od nas odchodzą, ale
wtedy, kiedy my od nich odchodzi-
my. Szukamy siebie, a nie ich, nie
umiemy być wdzięczni. Stale czeka-
ją na nas, stale nas pragną, wcale
od nas nie odchodzą. Garną się do
nas – tylko my ich odstraszamy,
oddalamy od siebie i wciąż za mało
dajemy im Boga.

12 kwietnia: Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37–43

Kol 3,1–4

(1 Kor 5,6b–8)

J 20,1–9

(Łk 24,13–35)

A pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła
do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rze-
kła do nich: „Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono”
(J 20,1–2).

Jak podają Ewangeliści Mateusz,
Marek i Łukasz, niewiasty nad ra-
nem przestraszyły się pustego gro-
bu, „ogarnął je przestrach”, szły
„z bojaźnią”. Ciekawe, że grób
z Jezusem by ich nie przestra-
szył, a przecież czy może być coś
bardziej przerażającego niż ciało za-
mordowanego człowieka? Okazuje

się, że jest tajemnica większa jesz-
cze od śmierci, a nam się wydaje, że
śmierć najbardziej już straszy.

19 kwietnia: 2. Niedziela
Wielkanocna, Święto Bożego
Miłosierdzia

Dz 4,32–35

1 J 5,1–6

J 20,19–31

Następnie rzekł do Tomasza: „Pod-
nieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do
mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu
odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
(J 20,27–28).

Czy człowiek niewierzący może
uwierzyć w Boga? Odpowiedzią na
to jest Tomasz, który nie mógł uwie-
rzyć w zmartwychwstanie Pańskie.
Nie zakładał jednak z góry, że jest
to niemożliwe. Nie mógł wierzyć, bo
było to nieprawdopodobne. Jednak
chciał uwierzyć. Przyszedł do Wie-
czernika. Czekał. Chciał dotknąć.
Chciał być blisko Jezusa. Takiemu
Jezus się przecież pojawił.

26 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 3,13–15.17–19

1 J 2,1–5a

Łk 24,35–48

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja
jestem. Dotknijcie Mnie i przekonaj-
cie się: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i no-
gi. Lecz gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli i pełni byli zdumienia,
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rzekł do nich: „Macie tu coś do

jedzenia?” Oni podali Mu kawałek

pieczonej ryby (Łk 24,39–42).

Czy można jeść po śmierci? Czy
ciało chwalebne może mieć apetyt?
Pan Jezus dokonał czegoś po ludz-
ku nielogicznego. Chciał przekonać,
że chociaż umarł, nie jest cieniem,
zjawą, duchem, który straszy na

drogach, ale jest zmartwychwsta-
łym, w pełni żyjącym człowiekiem,
nawet łaknącym jedzenia.
Bóg każdego z nas powołuje z nie-
bytu, aby – poprzez życie i śmierć –
każdy z nas dojrzewał i stawał się
przemienionym człowiekiem, żyją-
cym potem tylko w Bogu.

Ks. Jan Twardowski

DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Milczenie – drugi znak zbliŜania się do Boga

Post paschalny, który trwa dwa
dni czy godzina postu eucharystycz-
nego, to nie tylko powstrzymanie
się od pokarmu, ale to przestrzeń
życiowa, w której mogą dokonywać
się wspaniałe przeżycia duchowe
(„Kana” 3/2009).

Drugim znakiem, który przypo-
mina, że przygotowanie do Eucha-
rystii jest zbliżaniem się do Boga,
jest milczenie. Jesteśmy wezwa-
ni już przed rozpoczęciem Mszy

świętej, aby zakończyć rozmowy,
wyciszyć się i skierować myśl
ku Bogu.

Życie pokazuje, że zachowanie
milczenia przed Mszą świętą jest
wymaganiem bardzo trudnym. Wy-
daje się ono przewyższać możliwo-
ści wielu kapłanów, sióstr zakon-
nych, katechetów, rodziców, mło-
dzieży i dzieci. Wielu uczestników
Eucharystii do ostatniej minuty
przed jej rozpoczęciem rozmawia na
różne tematy. Zajmują się wszyst-
kim tylko nie Bogiem.

Im głośniej i hałaśliwiej zacho-
wuje się człowiek, tym gorętsze są
apele o milczenie. Jest ono po-
trzebne człowiekowi do normalne-
go, ludzkiego życia, a tym bardziej
jest konieczne, gdy człowiek chce
się spotkać z Bogiem.

Ojciec Święty Jan Paweł II w li-
ście apostolskim „Orientale lumen”
pisał: „Wszyscy potrzebujemy mil-
czenia przenikniętego obecnością
adorowanego Boga... Potrzebuje go
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wreszcie dzisiejszy, ogłuszony hała-
sem człowiek, który często nie umie
milczeć, gdyż boi się spotkać same-
go siebie, odsłonić się, doświadczyć
pustki, która staje się pytaniem
o sens. Wszyscy, wierzący i niewie-
rzący, muszą nauczyć się milczenia,
które pozwoli Bogu mówić kiedy
i jak zechce, a nam rozumieć Jego
słowo” (nr 15–16). Papież Paweł VI,
gdy przebywał w Nazarecie wzywał
wszystkich, aby w tej nazaretańskiej
szkole wzięli kilka lekcji: „Najpierw
lekcja milczenia. Niech się odrodzi
w nas szacunek dla milczenia. Tej
pięknej i niezapomnianej postawy
ducha”.

Każdy powinien mieć możliwość
uczęszczania do „szkoły milczenia”
w obliczu najświętszej tajemnicy
jaką jest Eucharystia. Taką szko-
łą milczenia są rekolekcje zarówno
wakacyjne czy parafialne. Człowiek
każdego wieku i stanu, poprzez
praktykę milczenia i jasne wyjaśnie-
nie jego znaczenia, nabywa pewnego
stylu bycia. Tutaj chodzi o pe-
wien styl zachowania się przed
Mszą świętą. Ten styl jest bardziej
widoczny niż podjęcie postu. Tamto
działanie, choć nie mniej ważne,
pozostaje mało widoczne. To zaś, ze
względu na swój charakter, rzuca
się w oczy. Dlatego po nim można
łatwiej rozpoznać, jakiego kto
ma ducha, jaką żyje duchowo-
ścią. Zewnętrzne zachowanie o tym
świadczy.

W ramach rekolekcyjnej „szkoły
milczenia” przed Eucharystią moż-
na zaproponować następujące po-
stanowienie. Pięć minut przed roz-
poczęciem Eucharystii wszyscy są
w kościele na modlitwie, wszystkie

funkcje są przygotowane, wszyscy
są ubrani, panuje całkowita cisza.
Nikt o nic nie pyta, nikt niczego nie
szuka. Co trzeba było zrobić, zostało
zrobione wcześniej. Cały wysiłek
uczestników Eucharystii kieru-
je się na to, co ma się za chwilę
rozpocząć.

Pamiętamy dwie sceny z piel-
grzymki Jana Pawła II – długa
modlitwa i milczenie w Katedrze
Wawelskiej oraz Kalwaria Zebrzy-
dowska. Oto moc człowieka mo-
dlitwy. Chwile ciszy, które stały
się krzykiem dla całego świata –
zobaczcie, co w życiu jest najważ-
niejsze, zobaczcie na czym opiera
się siła człowieka, jego wielkość,
skuteczność Jego wysiłków, sku-
teczność ewangelizacji! Nie na ilości
i wielkości podejmowanych akcji, ale
właśnie na modlitwie, a właściwie
na tym, co z modlitwy wynika. Bo
przecież modlitwa to kontakt
z Bogiem, to rozmowa z Bo-
giem, to dialog z Bogiem! Papież
pokazał nam na czym polega moc
modlitwy. Moc ciszy i skupienia.
Pokazał, że chwile spędzone w ciszy
przed Bogiem i z Bogiem nie są
chwilami zmarnowanymi!

Milczenie Jana Pawła II to
milczenie, które jest krzykiem.
To milczenie pozwala uchwycić to,
co najważniejsze w życiu, pozwa-
la uchwycić sprawy duchowe. Bóg
przecież przemawia do człowie-
ka w ciszy. Pokazał to sam Jezus,
kiedy dla swojej modlitwy szukał za-
wsze miejsca ustronnego, osobnego,
na górze:
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– „Przez dzień nauczał Jezus
w świątyni, wieczorem zaś wycho-
dził i noce spędzał na górze zwanej
Oliwną” (Łk 21,37);
– „Gdy Jezus to usłyszał, oddalił
się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno” (Mt 14,13);
– „Nad ranem, gdy jeszcze było
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na
miejsce pustynne, i tam się modlił”
(Mk 1,35);
– „A On rzekł do nich: Pójdźcie wy
sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco. Tak wielu bo-
wiem przychodziło i odchodziło, że
nawet na posiłek nie mieli czasu”
(Mk 6,31);
– „Z nastaniem dnia wyszedł i udał
się na miejsce pustynne” (Łk 4,42);
– „Także i Judasz, który Go wydał,
znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie
Jego często się tam gromadzili”
(J 18,2).

Rytuał mszalny przewiduje mo-
menty milczenia w liturgii. Jest to
milczenie liturgiczne, a więc sta-
nowi ono integralną część akcji
liturgicznej. Milczenie jest akcją –
to pokazał nam również Papież.

W ciszy działa Duch Świę-
ty. Milczenie jest symbolem tego
działania, szczególnym językiem li-
turgii. Tworzy ono komunię serc.
Święty Ignacy z Antiochii pisał, że
„Słowo wyszło z Milczenia Ojca”.
Słuchanie jest modlitwą.

Modlitwa – rozpoczęcie
szczególnego dialogu

Post i milczenie wypełnione są
modlitwą. To modlitwa dziecka, któ-
re przyszło do domu Ojca. Modlitwa

grzesznika. który żałuje za swo-
je czyny i pragnie się nawrócić.
Modlitwa ucznia Chrystusa, który
pragnie jeszcze wierniej naślado-
wać Mistrza. Im bardziej żywa jest
świadomość obecności Boga tym
piękniejsza staje się modlitwa.

Modlimy się za siebie i za in-
nych. Wyrażamy w niej nasze dzięk-
czynienie i prośbę, nasze przepro-
szenie i pragnienie zjednoczenia.
Tematem modlitwy są zagadnienia,
które dotyczą osobistego życia czło-
wieka, wydarzeń dokonujących się
we wspólnocie, a także spraw tego
świata. Szczególną intencją modli-
twy jest wzywanie Ducha Świętego.
To On przygotowuje serce człowie-
ka na spotkanie z Jezusem. On
pomnaża wiarę i daje zrozumienie
słowa. On zbliża do Boga i do ludzi.

W ramach „szkoły modlitwy”,
przeżywanej w czasie rekolekcji czy
we wspólnocie parafialnej, potrzeb-
na jest także lekcja na temat modli-
twy przed Mszą świętą. Potrzebna
jest modlitwa stała, która wyraża
wszystkie sprawy, z którymi czło-
wiek przychodzi do Boga. Taką
modlitwę można odmawiać na pa-
mięć. Jednak ona nie wystarczy.
Potrzebna jest bowiem aktualiza-
cja do sytuacji, w jakiej znajduje
się człowiek w danym dniu. Żad-
ne spotkanie między osobami nie
jest takie samo. Także spotkanie
człowieka z Bogiem codziennie jest
inne. Ta odmienność może być wy-
rażona w modlitwie spontanicznej
lub pełnym miłości wpatrywaniem
się w oblicze Pana.

Opr. ks. Adam Kroll
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Otoczmy troską życie

ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 4 DO 8 KWIETNIA 2009 R.

Sobota 4 kwietnia – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom pierwszokomunijnym

Niedziela 5 kwietnia
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

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

Poniedziałek 6 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.; akademia w gimnazjum

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków i Msza św.
12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 7 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum; w gimnazjum spotkanie

z siostrą dr Józefą Szłykowicz, psychiatrą
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków i Msza św.
12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Środa 8 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na wszystkich Mszach św.
błogosławieństwo z odpustem zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty

8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci
14.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św.
16.00 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

Wielki Czwartek 9 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek 10 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota 11 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.

i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym – godz. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00; w wioskach – Ełganowo, godz. 9.30; Czerniewo, godz. 10.00; Kleszczewo w Klubie
Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo u państwa Ogórków, godz. 10.00;
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak mówić o Jezusie umarłym i zmartwychwstałym?

Zbliżające się święta Wielkanoc-
ne, skłaniają nas, rodziców do opo-
wiedzenia naszym dzieciom o śmier-
ci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dziecko zawsze może nas o to za-
pytać, zwłaszcza wtedy, gdy jego
uwagę zwróci krzyż, albo gdy bę-
dzie uczestniczyć w liturgii Niedzieli
Palmowej, czy Wielkiego Tygodnia
lub Wielkanocy.

Przede wszystkim należy pamię-
tać, że: Jezus zawsze żyje.

Tajemnica Jego śmierci i zmar-
twychwstania jest kontynuowana
poprzez cierpienia lub grzechy lu-
dzi, a także poprzez życie tych

wszystkich, którzy świadczą, że mi-
łość jest silniejsza od przemocy i nie-
nawiści. Śmierć i zmartwychwsta-
nie stanowią nierozłączną całość.
Nie można mówić o jednym, nie
wspominając o drugim.

Strzeżmy się niezręcznych sfor-
mułowań: nie mówmy na przykład,
Bóg pragnął śmierci swego Syna,
aby odkupić nasze grzechy. Śmierć
Chrystusa jest przede wszystkim
dziełem ludzi. Odpowiedzialni za to
są ci, którzy Go na nią skazali,
odrzucali Jego naukę, nie zgadza-
li się z Tym, który uważał się
za równego Bogu, zarzucali Mu,
że jest przyjacielem grzeszników.
Dla nich Jezus był człowiekiem
niebezpiecznym, którego należało
zgładzić. Jezus był ofiarą pychy, za-
zdrości i nienawiści swych wrogów.
Jednak nie doświadczał On biernie
tych wydarzeń. Zaakceptował swą
śmierć i przez to nadał jej sens.
„Nikt nie zabiera Mego życia, to
Ja je daję”. Śmierć Chrystusa sta-
nowiła doskonałą kontynuację Jego
słów i czynów. W swej męce Jezus
pozostał wierny temu, co mówił:
„Miłujcie nawet wrogów! Zawsze
przebaczajcie!”. Jego życie było cał-
kowicie zdominowane przez pełną
zaufania miłość do Boga i ludzi.
Wie, że jedynie miłość może po-
konać nienawiść; Jego poświęcenie
i przebaczenie skruszyły piekielny
krąg, w którym zniewalają ludzi
przemoc i nienawiść. Bez przymusu

11



przyjął okrucieństwo swych wro-
gów, w cierpieniu i z całkowitym
zaufaniem powierzył się Bogu.

Wskrzeszając Go, Bóg pokazał,
że Jezus nie mylił się: Jego uf-
ność nie została zawiedziona, życie
i miłość są silniejsze niż śmierć
i nienawiść. W ten sposób Chrystus
uczynił ze swej śmierci ostateczne
poświęcenie, dzięki któremu Bóg
przebacza grzesznym ludziom i na-
pełnia ich swoim życiem.

Chrzest i inne sakramenty przyj-
mowane w wierze sprawiają, że
uczestniczymy w życiu Chrystusa
Zmartwychwstałego.

Oczywiście nie są to słowa, któ-
re moglibyśmy przekazać naszemu

dziecku. Trzeba jednak byśmy sami
zrozumieli ten delikatny i trudny
problem. Kiedy dziecko zada nam
pytanie – nie należy ich uprze-
dzać – będziemy mogli wówczas
odpowiedzieć przystępnie i zgodnie
z prawdą.

W zależności od wieku dziecka,
postarajmy się wspólnie przygoto-
wać do Wielkanocy poprzez praw-
dziwie chrześcijańskie przeżywanie
okresu Wielkiego Postu. W tym cza-
sie wspólnie z dzieckiem możemy
np. poprzez symboliczną „Jałmużnę
Wielkopostną 2009, otoczyć troską
życie”.

Opr. ks. Adam Kroll

ZADOWOLENIE Z MAŁśEŃSTWA A RELIGIJNOŚĆ

Jaki wpływ na przyszłe szczę-
ście małżonków ma ich religij-
ność? Ostatnie badania publikowa-
ne w Gościu Niedzielnym wykazały,
że małżeństwa praktykujące swoją
religię są bardziej trwałe i szczęśli-
we. Małżonkowie obojętni religijnie
lub niewierzący częściej okazują so-
bie niewierność, rozchodzą się i są
nieszczęśliwi. Małżonkowie religijni
są częściej zadowoleni z małżeństwa
od niereligijnych.

Dlaczego religijność ma taki
wpływ na powodzenie małżeństwa?
Jakie są oczekiwania od małżeństwa
osób religijnych i niereligijnych?

Oczekiwania te zostały zbada-
ne w podziale na następujące gru-
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py: seksualne, emocjonalne, opie-
kuńcze, partnerstwa intelektualne-
go i materialne. Jak się okazało,
z tego punktu widzenia osoby re-
ligijne i niereligijne nie różnią się
między sobą: i jedne i drugie ocze-
kują od małżeństwa zaspokojenia
swoich potrzeb we wszystkich wy-
mienionych dziedzinach. Różnią się
natomiast bardzo wyraźnie przy po-
dziale oczekiwań z punktu widzenia
nastawienia na siebie, na współmał-
żonka i współdziałanie. Oczekiwa-
nia „dla siebie” były takie same
u osób religijnych i niereligijnych,
natomiast oczekiwania „dla drugie-
go” i „dla nas” były dużo wyższe
u religijnych.

To właśnie podejście do małżeń-
stwa wydaje się być przyczyną dużo
większego zadowolenia z małżeń-
stwa osób religijnych. Oczekiwania
„dla siebie” są zupełnie naturalne,
jeżeli jednak nie są połączone z na-
stawieniem na świadczenie dobra
drugiemu, zatrzymują miłość mał-
żeńską na poziomie miłości dziecka,
które wszystkiego oczekuje dla sie-
bie, a osoba ukochana (najczęściej
matka) jest tym, kto ma zaspo-
kajać jego pragnienia. Taki układ,
naturalny w pierwszych miesiącach
życia, nie wystarcza w związku osób
dorosłych, które stają się szczęśliwe
dopiero dzięki wzajemnemu obda-
rowywaniu i współdziałaniu.

Nastawienie do własnego mał-
żeństwa związane jest też z bar-
dziej teoretyczną wizją małżeństwa
i warunków jego powodzenia, któ-
re każdy sobie wytwarza. Między
osobami religijnymi i niereligijnymi
zachodzą charakterystyczne różni-
ce. Niereligijni rzadziej niż religijni

uważają za ważne dla szczęścia mał-
żeńskiego wzajemną wierność, za-
ufanie, umiejętność przebaczenia,
wzajemne okazywanie miłości i tro-
skliwość, wspólne wychowywanie
dzieci. Jedynie „pozytywna ocena
współmałżonka” była częściej pod-
kreślana przez niereligijnych i nad
tym warto się zastanowić.

Można by przypuszczać, że
w opinii tej grupy pozytywna ocena
współmałżonka jest niezbędna dla
świadczenia mu miłości, troskliwo-
ści itd. Wydaje się to dla powodzenia
małżeństwa bardzo niebezpieczne,
gdyż w miarę upływu czasu na ogół
jakaś cecha małżonka przestaje się
podobać, jakieś postępowanie zaczy-
na drażnić, co powoduje zachwianie
pozytywnej oceny. Wiele konkret-
nych zachowań małżonka może się
nie podobać, nie powinno to jednak
podważać jego ogólnej akceptacji
jako towarzysza życia. Jeżeli w któ-
rymś momencie człowiek przekona
się, że jego współmałżonek ma ja-
kąś brzydką cechę, nie musi jej
akceptować, ale może go kochać
mimo to. Nawet w sytuacji zde-
cydowanego nastawienia na dobro
drugiego i na współdziałanie mo-
że się zdarzyć moment, w którym
druga osoba sprawi zawód. Wtedy
mimo negatywnej oceny konkret-
nego zachowania, spójność małżeń-
stwa może być utrzymana dzięki
przebaczeniu. Dlatego częstsze pod-
kreślanie wzajemnej umiejętności
przebaczania w grupie osób religij-
nych staje się szczególnie znaczące.
Przenosi punkt ciężkości z oczeki-
wań dotyczących własnego dobra na
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dobro drugiego w sytuacji trudnej
i wymagającej wysiłku. Przy takim
widzeniu małżeństwa cele jednej
strony stają się celami wspólny-
mi, a dobro jednego z małżonków
dobrem wspólnym.

Tworzenie dobra wspólnego nie
oznacza podporządkowania jednost-
ki wspólnocie. Nie chodzi też o pod-
porządkowanie jednostek jakiemuś
celowi zewnętrznemu, ale o współ-
działanie. Jedna osoba wybierając
dobro drugiej jako własne, swoimi
czynami wzbogaca wspólnotę. Jan
Paweł II nazywa to współuczestnic-
twem. Współuczestnictwo nie jest
poświęceniem czy przekreśleniem
jednostki, ale sposobem jej rozwoju.

To nastawienie na współdziała-
nie wyjaśnia chyba częstsze zado-
wolenie z małżeństwa osób religij-
nych, zwłaszcza jeśli oboje małżon-
kowie są religijni. Jest ono zgodne
z chrześcijańskim modelem mał-
żeństwa, uważającym małżeństwo
za związek nierozerwalny, w któ-
rym małżonkowie świadczą sobie

wzajemnie dobro i współdziałają dla
dobra innych, a co można określać
jako wspólnotę życia i miłości. Jeżeli
taką wspólnotę uda się małżonkom
zrealizować, to – choćby wiązało się
z dużym wysiłkiem – daje poczucie
zadowolenia.

Poczucie szczęścia i zadowole-
nia nie jest celem samym w sobie,
ale konsekwencją osiągnięcia celów.
W miarę rozwoju człowiek uczy się
coraz bardziej przeżywać przyjem-
ność jako skutek osiągania trudnego
do zdobycia dobra. Jeśli oboje mał-
żonkowie dążą do wspólnego dobra,
jako skutek tego przeżywają poczu-
cie zadowolenia.

Można postawić tezę: „Bądź reli-
gijny, a będzie ci się dobrze działo”.
Ostateczny wniosek z opisanych ba-
dań jest raczej zbieżny ze słowami
Ewangelii: „Starajcie się naprzód
o Królestwo [Boga] i Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam
dodane” (Mt 6, 33).

Opr. ks. Adam Kroll

UWAGA SEKTY

Historia ruchów religijnych na-
zywanych dziś sektami sięga bardzo
odległych czasów. Badania religio-
znawcze wykazały, że zjawisko sekt
występuje we wszystkich religiach
i w każdej epoce. W ostatnich latach
działalność sekt religijnych znacz-
nie się nasiliła. Powstaje wiele grup,
które poszukując nowych wyznaw-
ców do perfekcji opanowały różno-
rakie techniki manipulacji.

W sytuacji niepowodzeń szkol-
nych, braku akceptacji w środowi-
sku, anonimowości – sekty zbierają
swoje żniwo. Oferują zainteresowa-
nie każdym z osobna.

Wiele osób czuje, że straciło kon-
takt z samym sobą, ze swoją kulturą
i środowiskiem. Niektórzy zostają
mocno zranieni przez rodziców czy
nauczycieli. Tracą kontakt, nie po-
trafią porozumieć się z najbliższymi.
Czują się wykluczeni i osamotnieni,
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dlatego tęsknią za takim otocze-
niem, w którym wszyscy czują się
jak jedna rodzina. Poszukują ludzi,
którzy okażą im pomoc i zaintere-
sowanie.

Naprzeciw takim potrzebom wy-
chodzą członkowie sekt. Młody czło-
wiek traci zdolność twórczego my-
ślenia i wartościowania dobra i zła.
Sekty właśnie takich osób poszukują
jako podatnych na działanie wyrafi-
nowanych technik kontroli umysłu.
Zagubieni we współczesnym świecie
młodzi ludzie w sektach szukają na-
dziei na lepsze, szczęśliwsze życie.

Skutki działania sekt

W obszarze fizycznym:
� wyniszczenie organizmu poprzez:

niedożywienie, bezsenność, prze-
męczenie,

� okaleczanie ciała (tatuaże),
� narażenie na choroby przenoszo-

ne drogą płciową.

W obszarze psychicznym:
� poczucie izolacji od rodziny,
� utrata zdolności samodzielnego

myślenia i krytyki,
� skłonność do euforii i depresji,
� zatrzymanie rozwoju emocjonal-

nego i intelektualnego na etapie,

w którym człowiek wstąpił do
sekty.

W obszarze społecznym i religij-
nym:
� przejawy wrogości wobec otocze-

nia,
� negatywne odnoszenie się do sym-

boli religijnych i państwowych,
� zmiana światopoglądu poprzez

absolutną akceptację doktryny da-
nej sekty,

� odrzucenie dawnego systemu war-
tości – tworzenie się nowej mo-
ralności.

Dramat zwerbowanych adeptów
staje się udziałem całych rodzin.
Wiele z nich próbuje na własną
rękę wyrwać swych najbliższych
z sekty. Najczęściej stopień uzależ-
nienia jest tak duży, że staje się
to prawie niemożliwe. Jeśli uda się
wyrwać adepta z danej wspólno-
ty, to rekonwalescencja jest bardzo
długa i wymaga pomocy fachow-
ców, a i wtedy nie zawsze przynosi
rezultaty.

Duchowe zagroŜenia

Uwikłanie się w destrukcyjną
sektę ma – jak wiadomo – bardzo
różne konsekwencje dla człowieka.
Najbardziej cierpią na tym dwie
istotne sfery jego życia: sfera psy-
chiki i sfera duchowa.

Przywódcy ruchu najbardziej
dbają o wyrugowanie wszelkich
przejawów wiary, w której każ-
dy zwerbowany był wychowywany,
funkcji społecznych, jakie spełniał,
więzi z rodziną i własnym środo-
wiskiem. Narzucają mu natomiast
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nową ideologię, bardzo ograniczo-
ne kontakty, rygorystyczne zasady
dnia codziennego. Wszystko po to,
by ukształtować z niego innego czło-
wieka, człowieka ślepo poddanego
przywódcom sekty i jej ideologii.

„Zatrute ciastko” – to na pew-
no znane określenie i chyba dobrze
oddaje istotę mechanizmu sekt. Lu-
dzie w naturalny sposób ciążą ku
czemuś, co im się wydaje atrakcyj-
niejsze.

Inne zagrożenie to zatracenie
tożsamości. Ludzie w pewnych oko-
licznościach przestają myśleć i funk-
cjonować zgodnie ze swoim umy-
słem czy duchem, a zaczynają „my-
śleć” według sekciarskiej kalki, któ-
rą im narzucono. Myślenie sekciar-
skie – podobnie jak ideologia – może
z powodzeniem zastąpić własny ro-
zum i serce.

Człowiek zwerbowany do sek-
ty w bardzo krótkim czasie traci

zaufanie do innych. Przestaje wie-
rzyć Kościołowi i jego zwierzchni-
kom. Dzięki intensywnym działa-
niom sekty jej członkowie cofają się
w rozwoju na wielu płaszczyznach.
Także na tej duchowej. W zamierze-
niu przywódców sekty jest całkowite
pozbawienie ich wewnętrznego bo-
gactwa i piękna.

Jak moŜna pomóc?

� Musi być kontakt z tym człowie-
kiem, a więc szansa na jakiekol-
wiek działania.

� Ze strony zagrożonego musi być
wola wyjścia z zaistniałej sytuacji.

� Lekarstwem może być rodzina,
kontakt ze wspólnotą kościelną.

� Dużym plusem jest przynależenie
do silnej grupy.

Opr. ks. Adam Kroll

Kwietna Niedziela
Ojców to naszych obyczaj prastary

Niedzielę rozpoczynającą Wielki
Tydzień, nazywano również Wierzb-
ną, Palmową lub Niedzielą Męki
Pańskiej. Pierwsze zwyczaje zwią-
zane z tym dniem pojawiły się w Je-
rozolimie już w IV wieku. Patriarcha
dosiadał oślicy i otoczony radosnym
tłumem zjeżdżał z Góry Oliwnej do
miasta. Odtwarzanie scen wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy w V i VI
wieku wchodziło także w praktykę
kościoła europejskiego. Natomiast
w Polsce od XV wieku organizowa-

no „doprowadzanie dębowego Chry-
stusa do miasta”. Drewnianą figurę
Chrystusa na ośle umieszczano na
wózku i prowadzono przez ulice
i place do ważniejszych kościołów.

Zachował się opis tego zwycza-
ju, który miał miejsce w Krakowie
na początku XVII wieku „...osiełka
lipowego, na którym także Jezu-
sek siedzi, jako czynią w Krakowie
u Panny Mariej, którego opraw-
cy albo siepacze miejscy z kościoła
świętego Wojciecha do kościoła Pan-
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Chrystus na osiołku palmowym (z Szy-
dłowca) XV–XVI w.

ny Mariej przyprowadzą. A przed-
tem go, jako powiadają, sami rajce
krakowscy wiedli, ale im ten urząd
siepacze odjęli [. . .] przed tym tedy
lipowym Jezuskiem dziatki, pięknie
i kosztownie ubrawszy się, tuwalnie
abo ręczniki i palmy bagnowe abo
wierzbowe miecą przed nim kołem,
rzucając w górę kwiatki, chodzą,
nań palcy ukazują, mówiąc: Ten ci
jest, który miał przyjść dla zbawie-
nia ludzkiego. Przed nim rybałci
krzyżem padają, onego ksiądz, klę-
cząc przed nim, rózgą, z bagna
i z trzciny uczynioną, bije, mówiąc:
Uderzę pasterza, a rozproszą się
owce; potem, wziąwszy krucyfiks
księża i on podniósłszy, wszyscy
śpiewają do onego.”

Z czasem poważne sceny za-
mieniały się w hałaśliwą ludową
zabawę, często krzyczano:

„Jedzie Jezus, jedzie
Weźmie żur i śledzie,
Kiełbasy zostawi i pobłogosławi”
Nieżyczliwy katolikom, arianin

Mikołaj Rej pisał uszczypliwie: „W
Kwietną Niedzielę kto [. . .] Dę-
bowego Chrystusa do miasta nie
wprowadził, to już duszy zbawie-
nia nie otrzymał”. W 1780 roku
władze kościelne widząc, że prze-
radza się to w żartobliwą zabawę,
wydały zakaz wprowadzania figurki
do świątyń i klasztorów. W XIX
wieku obyczaj ten przetrwał tyl-
ko w nielicznych miejscowościach.
W muzeum Narodowym w Krako-
wie można oglądać XVI- wieczną
figurkę Jezusa (Dębowego, Lipowe-
go, Palmowego) z Szydłowca. Po
prawie dwustu latach w miejsco-
wości Tokarnia reaktywowano ten
stary obyczaj.

Zwyczaj święcenia palm wielka-
nocnych ma już prawie tysiąc lat.
Pojawił się on w Europie zachodniej
w XI wieku. W polskich warun-
kach palmy zastępowano gałązka-
mi wierzbowymi, które na wiosnę
pokrywają się srebrnymi baziami,
nazywanymi też kotkami lub ba-
gniątkami. Wierzba w tradycji ludo-
wej symbolizowała odradzające się
życie, nieśmiertelność duszy i zmar-
twychwstanie. Do palm należało
dodać, poza kolorowymi wstążka-
mi i kwiatami, rośliny wiecznie
zielone: bukszpan, borówki leśne,
gałązki cisu, świerku. Wierzono, że
poświecona palma w kościele ma
magiczne właściwości. Chroni ona
ludzi, zwierzęta, domy, pola przed
czarami, ogniem i wszelkim złem.
Połykanie bazi zapobiegało bólom
gardła i głowy, sproszkowane kotki
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W Kwietną Niedzielę; rys. J. Konopacki,
„Kłosy”, 1883 r.

dodawane do naparów z ziół, mają
moc uzdrawiającą. Bazie z poświę-
conej palmy mieszano z ziarnem
siewnym i podkładano pod pierwszą
zaoraną skibę, miało to zapewnić
urodzaj. Krzyżyk z palmowych ga-
łązek zatknięty w ziemię bronił
pola przez gradobiciem i burza-
mi. Poświęcone palemki wystawia-
no podczas burzy w oknie, chroniąc
w ten sposób dom przed piorunami.
Palmą należało pokropić rodzinę,
co zabezpieczało przez chorobami
i głodem. Uderzanie nią dzieci za-
pewniało im zdrowie. Wysoka palma
była dla jej twórców oznaką długie-
go i szczęśliwego życia, a jej piękno
sprawiało, że dzieci rosły dorod-
ne. Okadzano nią rodzące kobiety

i chore bydło. Zeszłoroczna palma
spalona w piecu chlebowym miała
zapewnić pomyślność świątecznych
wypieków, darzenie się chleba przez
cały rok. Gospodarz dotykał nią
wszystkich zwierząt domowych, dla
ich zdrowia i dobrego chowu. Ka-
wałki palm wkładano do gniazd
gęsich i kaczych, pod daszki uli i do
rybackich sieci. Gładzono nią boki
krów mlecznych i uderzano je pal-
mą, gdy pierwszy raz wychodziły na
pastwiska po zimie. Wtedy czarow-
nice nie mogły odebrać im mleka.
Młodzież połykała wyjęte z palm
bazie. Poświęcone w kościele, po
przyjściu do domu zatykano je za
świętym obrazem lub zawieszano
nad okapem pieca. Pogoda w ten
dzień miała istotne znaczenie, wró-
żono, że „Gdy w Palmową Niedzielę
słońce świeci, będą pełne stodoły,
beczki i sieci”.

Był również zwyczaj pielęgno-
wany do czasów panowania Jana
Kazimierza (1648-1668), że synowie
rodzin senatorskich ubrani w bia-
łe szaty przynosili rankiem królo-
wi do komnaty palmy. Oznaczało
to rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia
na dworze monarchy. Matki przy-
szłych magnatów czyniły wszelkie
starania, aby to ich dzieci dostą-
piły zaszczytu wniesienia palm do
komnat władcy.

Z niedzielą palmową związany
był zwyczaj zwany pucheroki. Cał-
kowicie zapomniany zdaje się dzisiaj
odradzać w okolicach Krakowa. Na-
zwa pochodzi od łacińskiego słowa
puer- chłopiec. Był to rodzaj kwesty
przedświątecznej uczniów, którzy
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w ten sposób przygotowywali swój
wielkanocny stół. Żacy ustawiali się
przed świątyniami i gdy krakow-
scy mieszkańcy wychodzili po mszy,
recytowali im ułożone przez sie-
bie żartobliwe, sowizdrzalskie ry-
mowane teksty. Nawiązywały one
do trudnego uczniowskiego życia,
zawierały humorystyczne spostrze-
żenia ówczesnej rzeczywistości. Gdy
otrzymali pieniądze, jedzenie i grza-
ne piwo było zapewnione. W XVII
i XVIII wieku żakowskie pucheroki
zawędrowały na wieś małopolską.
Wchodzono do domów i wygłaszano
wierszyki wesołe, ale często pozba-
wione sensu:

„Powiadała mi świnia,
Żeście jej zabili syna.
Gospodyni weźcie noża ostrego
i utnijcie kawał nieboszczyka
tego,
ale tnijcie daleko od ręki,
byście sobie nie zadali męki.
Dajcie sera, jabłek i trochę
grosiwa,
by we święta wielkanocne
była dobra moja godzina.
Jak mi dacie jajek pięć
To będę wasz zięć.
Jak mi nic nie dacie to mnie
pogniewacie
i wam garnki porozbijam,
co na płocie macie!”
Ważne było przebranie uczniów.

Na głowę wkładano wysokie słomia-
ne czapki z kolorowymi wstążkami.
Ręce uzbrajano w laski do wystu-
kiwania rytmu, a twarze czerniono
sadzą. Koszyki służyły do zbierania
tego wszystkiego, co dała szczo-
dra gospodyni. Jędrzej Kitowicz tak
opisał pucheroki, mające miejsce
w XVIII wieku:

„Kościół katolicki rzymski ob-
chodzi w tę niedzielę pamiątkę wjaz-
du Chrystusowego do Jeruzalem,
gdzie mu dziatki małe zachodząc
drogę rzucały różdżki oliwne z śpie-
waniem Hosanna Synowi Dawido-

wemu. Na tę tedy pamiątkę przy
farnych kościołach, przy których
znajdowały się szkółki parochial-
ne, zażywano do procesji chłopców
kilku lub kilkunastu ozdobnie przy-
branych, z bukietami przypiętymi
do boku i z palmami, chustą jedwab-
ną lub muślinową, fontaziem, czyli
węzłem wstążkowym, przewiązany-
mi, w ręku. Te dzieci, w pewnym
zastanowieniu procesji, w rząd uszy-
kowane prawiły oracje wierszem
złożone po kolei [. . .]. Przedmiotem
tych oracji był wjazd Chrystusów do
Jeruzalem i przyszła Męka Jego. Po
takiej deklamacji pobożnej też dzie-
ci miewały inne śmieszne oracje:
o poście, o śledziu, o kołaczach wiel-
kanocnych, o nudzie szkolnej i inne
tym podobne. Gdy dzieci skończyły
swoje przemówienia, wysuwali się
z tyłu na czoło doroślejsi chłopa-
kowie, a czasem i słuszni chłopi,
ubrani po dziwacku za pastuchów,
za pielgrzymów, za sprzedających
wonności, za żołnierzów, przypra-
wując sobie brody z konopi albo
z jakiej skóry sierścią okrytej, ko-
żuchy futrem do góry wywróciwszy.
Ci zaś, co żołnierzów udawali, na
głowie mając infuły z papieru wy-
klejone, kij drewniany, usmolony
w ręku, z kart do grania zrobione
pasy do flint i ładownice i szablę
przy boku drewnianą; którzy nie
mieli wąsów i brodów, robili sobie
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z sadzy z tłustością zmięszanych
pręgę wzdłuż nosa, drugą wzdłuż
brody i dwie pod nosem w gó-
rę zakrzywione na kształt wąsów.
Każdy z tych oratorów prawił prze-
mówienie do postaci – jaką wziął
na siebie – przystosowaną, z sa-
mych śmiesznych wyrażeń ułożoną.
Po odbytych w kościele przemó-
wieniach rozbiegali się, a wszyscy
oratorowie, tak palmowi jak też
obuchowi, po domach, po szynkow-
niach i nawet po pałacach, gdzie
tylko wcisnąć się mogli, prawiąc
wszędzie głosem natężonym i bijąc

co trzecie słowo obuchem w ziemię
lub laską pielgrzymską wytrząsając,
ku audytorom swoim przemówienia
powiedziane”.

Dziś w wiejskich parafiach i ma-
łych miasteczkach próbuje się przy-
wrócić dawny zwyczaj wożenia
drewnianej figurki Chrystusa czy
zbierania datków przez chłopców
i dziewczyny przebranych za pu-
cheroki. Czy zatem odradzają się
zapomniane tradycje Kwietnej Nie-
dzieli?

Mariusz Paradecki

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

27 lutego odbyła się pierwsza
w 2009 r. zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie. W porządku ob-
rad znalazły się m.in. następujące
sprawy:
1) Z dniem 27 lutego, na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy powołała
Panią Zofię Gorzyńską na stanowi-
sko Skarbnika Gminy.
2) Uchwalono stawki dotacji na
2009 r. oraz sposób ich udzielania
i rozliczania przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich.
3) Uchwalono plan pracy na 2009 r.
komisji stałych Rady Gminy.
4) Zatwierdzono Plany Odnowy
Miejscowości dla wszystkich 25 so-
łectw z terenu gminy.
Plany te zostały wcześniej uchwalo-
ne przez zebrania wiejskie. Finan-
sowanie tych planów odbywać się
będzie w miarę możliwości z ze-
wnętrznych źródeł wspomagających

rozwój obszarów wiejskich. W 2009 r.
przewiduje się realizację 2 lub 3 pla-
nów.

5) Podjęto uchwałę w sprawie za-
miaru likwidacji Gimnazjum im. Ks.
Pawła Aeltermanna w Warczu z koń-
cem roku szklonego 2008/2009. Gmi-
na zobowiązała się do zapewnienia
uczniom likwidowanej szkoły możli-
wości kontynuowania nauki w Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Trąbkach Wielkich.

6) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r.

Zwiększono wydatki budżetowe
o łączną kwotę ok. 555 tys. zł
z przeznaczeniem m.in. na:

– zagospodarowanie terenów wokół
jeziora w Sobowidzu – 73.000 zł,

– budowę chodnika w Kaczkach (do-
tacja z Powiatu Gdańskiego) –
300.000 zł,
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Nowo ochrzczona Patrycja Wiktoria Kisicka z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Piotr Kromer z rodzicami i chrzestnymi

21



Nowo ochrzczony Karol Józef Nieradko z rodzicami i chrzestnym

Nowo ochrzczony Szymon Michał Kulla z rodzicami i chrzestnymi

22



– wymianę i montaż nowych lamp
oświetleniowych na terenie gminy
– 52.000 zł,

– zakup kserokopiarki i ruszto-
wań modułowych dla Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich – 23.000 zł,

– remont pomieszczeń w Urzędzie
Gminy – 18.000 zł,

– pokrycie kosztów urlopu zdrowot-
nego nauczyciela – 24.500 zł,

– pokrycie kosztów dokształcania
nauczycieli i odpisu na Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych
nauczycieli emerytów i rencistów
– 13.900 zł,

– pokrycie kosztów naprawy instala-
cji gazowej w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich – 10.500 zł,

– budowę chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 222 w Gołębiew-
ku – 7.000 zł,

– montaż dźwigu osobowego w Szko-
le Podstawowej w Sobowidzu –
5.000 zł,

– zakup odstraszacza ptaków –
6.000 zł,

– remont w Szkole Podstawowej
w Czerniewie – 6.000 zł,

– remonty świetlic socjoterapeu-
tycznych w Szkołach Podstawo-
wych w Czerniewie, Kłodawie
i Mierzeszynie – 8.700 zł,

– zakup wyposażenia do Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich –
2.000 zł,

– dotację dla GOK w Trąbkach Wiel-
kich (środki z Powiatu Gdańskie-
go) na organizację imprezy „Trąb-
ki w Trąbkach” – 5.000 zł.

Przeprowadzono również korektę
Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go na lata 2009-2012, polegającą
na przyspieszeniu rozbudowy Szkoły

Podstawowej w Mierzeszynie. Budo-
wa ma być zakończona w 2010 r., na-
tomiast finansowanie tej inwestycji
rozłożono na lata 2009–2011 w na-
stępujący sposób: 2009 r. – 1,0 mln zł;
2010 r. – 2,0 mln zł i 2011 r. –
2,0 mln zł. Rozbudowa obejmuje
część dydaktyczną (sale lekcyjne, ga-
binety), socjalno-sanitarną (szatnie,
sanitariaty, świetlica) oraz sportową
(sala gimnastyczna).

***
1 marca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Patrycja Wiktoria Kisicka, córka
Kingi i Andrzeja z Ełganowa,

� Piotr Kromer, syn Eweliny i Da-
riusza z Trąbek Wielkich,

� Karol Józef Nieradko, syn Teresy
i Pawła z Trąbek Wielkich,

� Szymon Michał Kulla, syn Elżbiety
i Michała z Trąbek Wielkich.

***
1 marca w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert
piosenek Agnieszki Osieckiej w wy-
konaniu uczniów miejscowego Gim-
nazjum. Powszechnie znane i lu-
biane piosenki zaprezentowali: Mo-
nika Schuchardt, Hanna Tuszkow-
ska, Aleksandra Kicińska, Karolina
Leszczyńska, Agata Murawska i Woj-
ciech Kosiński. Młodzi wykonawcy
przygotowywali się do występu pod
kierunkiem Janusza Beyera.

***
7 marca w kościele parafialnym
chrzest św. otrzymał Daniel Makare-
wicz, syn Patrycji i Macieja z Trąbek
Wielkich.

Opracował S. D.
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MŁODZIEś ZAPOBIEGA POśAROM

Dnia 12 marca 2009 roku, pod patro-
natem Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
odbył się XXXII turniej wiedzy po-
żarniczej pod hasłem „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. Młodzież biorąca
udział w turnieju reprezentowała:
gimnazjum Warcz, OSP Ełganowo,
OSP Mierzeszyn, OSP Rościszewo.
Jury pod przewodnictwem zastępcy
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej brygadiera Zbi-
gniewa Nagórskiego przeprowadziło
rozgrywkę finałową w wyniku której
wyłoniono zwycięzców w poszczegól-
nych grupach:
– grupa wiekowa 10–13 lat:
1 miejsce: Dominika Surma

ODP Ełganowo,
2 miejsce: Angelika Antoniewicz

OSP Mierzeszyn,

3 miejsce: Aleksandra Szczygielska
OSP Mierzeszyn,

– grupa wiekowa 14–16 lat:
1 miejsce: Agnieszka Brembor

OSP Ełganowo,
2 miejsce: Joanna Knitter

OSP Ełganowo,
3 miejsce: Patryk Kolaska

OSP Mierzeszyn,

– grupa wiekowa 17–19 lat:
1 miejsce: Łukasz Surma

OSP Ełganowo,
2 miejsce: Mateusz Leśniewski

OSP Ełganowo.

Zwycięzcom gratulujemy, uczestni-
kom dziękujemy.

Komendant Gminny
Andrzej Surma

Człowieku wyjdź na zewnątrz

Tak jak Łazarz był w grobie
tak za życia wielu jest
a Pan mówi tobie
to nie życia kres
wyjdź na zewnątrz z ciemności
lęku czy załamania.
Ja miłuję, przyjdź w gości
uwierz i się nie wzbraniaj
Jam jest drogą i życiem
Pan to zawsze powtarza
i przy tłumu zachwycie
z grobu wzywa Łazarza
przy mogile łzy roni
bo miłuje człowieka
śpieszmy się, czas goni
a Pan zawsze czeka.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2009

W kwietniu odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jana
Grynia.

1. a) Za śp. Jana Grynia
b) Za śp. Jana Zielke
a) Za śp. Stanisława
Sienkiewicza (Czerniewo)
b) Za śp. Helenę Szynka
(Czerniewo)

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Jana Zielke

3. Pierwszy piątek miesiąca,
wynagradzamy za grzechy
nasze i wspólnoty parafialnej
Za śp. Genowefę Jaszczyk
(30. dzień od pogrzebu)
Za śp. Jarosława i Ryszarda
Kruków (Czerniewo)

4. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożenstwo fatimskie
Za śp. Helenę Jaszewską
i o błogosławieństwo Boże
dla Justyny Jaszewskiej
w 25. urodziny

5. a) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i zmarłych z tej
rodziny, godz. 730

b) Za śp. Genowefę Sroka
(8. rocznica śmierci), godz. 730

a) Za zmarłych z rodzin
Sierżantów i Witkowskich,
godz. 900 (Czerniewo)

b) Za śp. Leokadię i Jerzego
Wolfów, godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Edeltrautę
i Benedykta Zajączkowskich,
godz. 1100

b) Za śp. Jana Grynia,
godz. 1100

Dziękczynna w 40-lecie
sakramentu małżeństwa Marii
i Zdzisława Stefańczyków,
godz. 1800

6. Za śp. Annę i Franciszka
Cieciorów oraz Wandę i Jana
Kruków, godz. 800

Za śp. Jana Grynia, godz. 930

W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją, godz. 1800

7. Za śp. Jana Grynia, godz. 800

Za śp. Rozalię Jałob (30. dzień
od śmierci), godz. 1700

(Czerniewo)
Za śp. Gertrudę, Leona, Józefa
i Franciszkę Otto, godz. 1800

8. Za śp. Teresę Suss (1. rocznica
śmierci), godz. 830

Za śp. Jana Grynia, godz. 1000

O błgosławieństwo Boże
dla Mariana Szynki,
w 50-lecie urodzin, godz. 1400

(Czerniewo)
Dziękczynna w 45-lecie
sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Ryszarda Reimusów,
godz. 1800
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9. Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich

12. Za parafian, godz. 0000

Za śp. Łucję i Jana Kaszubów
oraz Jana Kielasa, godz. 730

W pewnej intencji rodziny
Lubeckich oraz za śp. Gertrudę
Bykowską, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Bronisławę Kulczyk,
godz. 1100

Za śp. Jana Grynia, godz. 1800

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

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

Za śp. Piotra (10. rocznica
śmierci) i Leona Cieszyńskich,
godz. 900 (Czerniewo)
a) Za śp. Kazimierza,
Grzegorza i Wiesława
Ogórków, godz. 1100

b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Wandy
Terman, w rocznicę urodzin,
godz. 1100

a) O błgosławieństwo Boże
dla nadzwyczajnego szafarza
Komunii św. Przemysława
Sautycza, godz. 1800

b) Za śp. Jana Grynia,
godz. 1800

14. Za śp. Henryka Zubko

15. a) Za śp. Józefę Madej
(28. rocznica śmierci),
Michała Mickiewicza oraz
zmarłych z rodzin Madejów
i Papisów
b) Za śp. Jana Grynia

a) Za śp. Jadwigę (10. rocznica
śmierci) i Pawła Garczyńskich
(Czerniewo)

b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)

16. Za śp. Stefanię i Stefana Homa
oraz Mariannę i Czesława
Bobkowskich

17. Za śp. Alojzego, Jana i Józefa
Pelowskich

18. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Justyny i Andrzeja Mejerów

19. Za śp. Marię Wiebe, Waldemara
Paulsa, Jerzego Grulkowskiego
i zmarłych z tych rodzin,
godz. 730

a) Za śp. Bogdana (6. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców,
godz. 1100

b) Za śp. Metę Cymermann,
godz. 1100

a) Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa
Wioletty i Tomasza
Ludwikowskich, godz. 1230

(Czerniewo)

b) Za śp. Jerzego Kowalczyka
oraz zmarłych z rodzin
Kowalczyków i Cesarczyków,
godz. 1230 (Czerniewo)

a) Za śp. Jana Zielke, godz. 1800

b) Za śp. Jana Grynia, godz. 1800

20. Za śp. Jana Kielasa (1. rocznica
śmierci)

21. Za żyjących i zmarłych
członków Żywego Różańca
z róży św. Katarzyny, p. Keler

22. a) Za śp. Józefa Grzelaka
(1. rocznica śmierci)
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b) Za śp. Jana Grynia
Za śp. Rozalię Jałob
(Czerniewo)

23. Za śp. Janinę i Stanisława
Dymitruków

24. Za śp. Jana Kielasa
25. O zdanie matury dla Dawida

Bławata
26. Za śp. Elżbietę Kusaj

(1. rocznica śmierci), godz. 730

Dziękczynna w 22. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Jerzego Ptachów, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Pelagię Bławat
(30. rocznica śmierci),
godz. 1100

b) Za śp. Teresę i Michała
Bębenków, godz. 1100

a) Za śp. Józefa Tkaczyka
i jego rodziców, godz. 1800

b) Za śp. Jana Grynia,
godz. 1800

27. Za śp. Franciszka
Jaszewskiego oraz zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich

28. Dziękczynna i o zdrowie
Urszuli Kelpin, w 86 urodziny

29. a) Dziękczynna w 9. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Joanny i Jana Reców
b) Za zmarłych z rodzin
Knitter, Potulskich
i Pelowskich
Za śp. Jana Grynia
(Czerniewo)

30. a) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich
b) Za śp. Jana Grynia
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu małŜeństwa
24 kwietnia: 5. roczn. sakr. małżeństwa Anny i Adriana Tarnowskich
16 kwietnia: 10. roczn. sakr. małżeństwa Marleny i Jarosława Filanów
16 kwietnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Lidii i Piotra Niemczyków
16 kwietnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa

Wioletty i Tomasza Ludwikowskich
23 kwietnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Iwony i Jana Waszkiewiczów
23 kwietnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Gabrieli i Leona Bremborów
23 kwietnia: 15. roczn. sakr. małżeństwa Joanny i Grzegorza Grzębskich
22 kwietnia: 20. roczn. sakr. małżeństwa Iwony i Adama Szarmachów
28 kwietnia: 30. roczn. sakr. małżeństwa Anity i Ryszarda Ogórków
19 kwietnia: 40. roczn. sakr. małżeństwa Reginy i Mieczysława Buga
26 kwietnia: 40. roczn. sakr. małżeństwa Zofii i Romana Kołków
18 kwietnia: 40. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Zdzisława Stefańczyków

ODESZLI DO PANA

27 lutego: zmarła w wieku 59 lat śp. Genowefa Jaszczyk z Trąbek
Wielkich
3 marca: zmarła w wieku 82 lat śp. Rozalia Jałob

13 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zuzanny Mucha
17 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Alojzego Pelowskiego
20 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kielasa
22 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Józefa Grzelaka
25 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Elżbiety Kusaj

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


