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Cześć Maryi,
cześć i chwała,
Pannie Świętej
cześć!
Śpiewaj, śpiewaj
ziemio cała,
Hołd Jej
spiesz się nieść!O
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CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA

Najpiękniejszy miesiąc, gdy wspania-
le rozwija się cała przyroda, pachną
kwitnące łąki i drzewa owocowe, Ko-
ściół poświęca szczególnej czci Matki
Najświętszej. Do wspaniale ożywia-
jącej się wiosną przyrody wierzący
dołączają swój głos, by modlitwą
i pieśnią wychwalać Maryję, za to
wszystko, co Bóg przez nią uczy-
nił dla nas, a szczególnie za dar
Jezusa z krzyża, gdy dał Ją nam
za Matkę. W maju też wdzięczną
pamięcią otaczamy nasze ziemskie
matki za ich trud i poświęcenie dla
nas. Niech Dzień Matki będzie oka-
zją do modlitwy w intencji naszych
matek i podziękowania im za całe
dobro, które czynią każdego dnia.

Ufam, że w tym pięknym miesiącu
licznie będziemy się gromadzić w ko-
ściele oraz przy figurach i krzyżach
na nabożeństwach majowych. Im
więcej wdzięcznej modlitwy okaże-
my Maryi, tym bardziej Ona będzie
się za nami wstawiać u swojego Syna.
Naszą miłość do Matki Najświętszej
wyśpiewywać będziemy słowami Li-
tanii loretańskiej (codziennie w ko-
ściele, a w niedziele przy kaplicy
Miłosierdzia Bożego).

Maj rozpocznijmy licznym udziałem
w odpuście ku czci św. Józefa w Po-
stołowie, w kościele przez was wy-
budowanym, gdzie św. Józef odbiera
od wiernych należną mu cześć.

W dniu 3 maja, gdy wspominamy
Maryję jako Królową Polski oraz ob-
chodzimy kolejną patriotyczną rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

zawierzmy Jej nasz Naród w ma-
cierzyńską opiekę i obronę. O godz.
12.30 zapraszam parafian do Ełga-
nowa. Tu, na terenie byłego boiska
szkolnego, odbędzie się przygotowa-
na przez mieszkańców wioski pod-
niosła uroczystość poświęcenia po-
mnika upamiętniającego mieszkań-
ców Ełganowa wysiedlonych lub za-
mordowanych za wierność Ojczyźnie
i Bogu podczas II wojny światowej.
Zostanie tam odprawiona Msza św.
w intencji tych mieszkańców, którzy
ofiarowali życie za wolność Ojczyzny.
Podczas tej uroczystości planowane
jest poświęcenie terenu pod budowę
kościoła ku czci Jana Pawła II.

W niedzielę, 10 maja o godzinie
10.00 dzieci II klasy przeżywać bę-
dą uroczystość Pierwszej Komunii
św. Jest to zarazem radosna uroczy-
stość całej parafii. Ponad 40 dzieci
w tym dniu po raz pierwszy przyj-
mie Komunię św. Odtąd będą mogły
w pełni uczestniczyć we Mszy św.
Dzieci i ich rodzice przygotowują się
do tego wydarzenia przez cały rok;
rodzice uczestniczą w comiesięcz-
nych katechezach pogłębiających ich
odpowiedzialność za religijne wycho-
wanie dzieci. Im lepiej ta uroczystość
będzie przygotowana od strony du-
chowej, tym mocniej zapadnie w ser-
ca dzieci i większą sprawi im radość.
Chodzi o to, by sprawy material-
ne i prezenty nie zaśmieciły serca
dziecka, by pozostało otwarte dla
najważniejszego Gościa – dla Pana
Jezusa. Niestety często bywa tak, że
rodzice zatroskani o lokal, liczbę za-
proszonych gości, posiłek, prezenty,

2



kamerzystę (kamerzystów), fotogra-
fów, strój nie mają czasu na spowiedź
św., by w tym dniu też przyjąć Ko-
munię św., na rozmowę z dzieckiem
o tym najpiękniejszym dniu spotka-
nia z Panem Jezusem. Głównym
Panem i Gospodarzem uroczystości
Pierwszej Komunii św. w każdej ro-
dzinie powinien być Pan Jezus. My-
ślę, że nie trzeba przypominać, że ta
uroczystość odbywa się bez alkoholu.
Jeśli jacyś rodzice tego nie rozumie-
ją, to niech pamiętają, że alkohol pity
podczas uroczystości pierwszokomu-
nijnej uczyni ten dzień najsmutniej-
szym dla dziecka, boleśnie raniącym
jego wspomnienia.

Po południu tego dnia gromadzi-
my się w kościele w Czerniewie na
nabożeństwie Maryjnym, gdzie dzie-
ci złożą przyrzeczenia abstynenc-
kie, zawierzą się Matce Najświętszej,
zrobiona będzie wspólna fotografia
i otrzymają pamiątkę. Po Pierwszej
Komunii św. w kolejne soboty odpra-
wimy dziewięciotygodniową Nowen-
nę dziękczynną za ten niezwykły dar
miłości Pana Jezusa.

Tradycyjnie, w niedzielę po Pierw-
szej Komunii św. dzieci z klasy III
obchodzić będą swoją rocznicę Pierw-
szej Komunii św. Przez pierwszy rok
dzieci powinny co miesiąc przystępo-
wać do spowiedzi św. i Komunii św.,
czyli obchodzić pierwsze piątki mie-
siąca. Tylko te dzieci są uprawnione
do świętowania rocznicy. Pobieżnie
sprawdziłem, że jedna trzecia dzieci
przyjętych w ubiegłym roku przez
cały rok nie przystąpiła do spowiedzi
św. To jest tragiczne zaniedbanie ich
rodziców. Dziecko zdążyło wszystko
zapomnieć i lęka się przystępować
do spowiedzi. W konsekwencji, nie

chodzi do spowiedzi, ani nie przyj-
muje Komunii św. Co na to rodzi-
ce tych dzieci? Czy są szczęśliwi
z wypełnienia obowiązku religijnego
wychowania dzieci?

W maju czeka nas też uroczystość
udzielenia sakramentu bierzmowa-
nia uczniom II i III klasy gimnazjum.
Kandydaci przygotowują się do te-
go wydarzenia przez cały rok, a ich
rodzice też uczestniczą w comiesięcz-
nych katechezach formacyjnych. Tu
rodzi się moja obawa, czy dla wielu
z tych młodych bierzmowanie nie
stanie się zakończeniem ich uczest-
nictwa w niedzielnej Eucharystii.
A przecież oni mają być świadkami
wiary. Znów wielka odpowiedzial-
ność ciąży na rodzicach, aby przez
modlitwę i przykład wiary pomo-
gli tym młodym trwać w Kościele
i pogłębiać swoją wiarę.

Od 13 maja wznowimy w naszym
sanktuarium nabożeństwa fatimskie
połączone z procesją Maryjną.

Bardzo pragnę, aby w naszym ko-
ściele coraz więcej wiernych uczest-
niczyło w nabożeństwach sobotnich
Nowenn do Matki Bożej, a szcze-
gólnie w pierwsze soboty miesiąca.
Oby wierni, zwłaszcza miejscowi,
odpowiedzieli na prośbę wyrażoną
w czasie kolędy, by przynajmniej jed-
na osoba z rodziny była na Nowennie
do Matki Bożej. Kochajmy Ją, a Ona
będzie się za nami wstawiać u swo-
jego Syna.

Zbliża się 25 rocznica koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej. Jak ten czas szybko mija!

ks. Edaward Szymański
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NIECH SŁOWO BOśE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2009

3 maja: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 4,8–12

1 J 3,1–2

J 10,11–18

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce
(J 10,11).
Dobry pasterz tuli w ramionach jed-
ną odnalezioną owcę: „Któż z was,
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną
z nich, nie zostawia dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu na pustyni i nie
idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?”
(Łk 15,4). W owcy, którą Jezus trzy-
ma w ramionach, możemy odnaleźć
zarówno grzesznika, jak i świętego.
Nie przesadzajmy tak bardzo, że
otacza nas większość dobrych ludzi.
Jest też wielu niedobrych gałga-
nów, łajdaków, może więcej niż dzie-
więćdziesięciu dziewięciu, i trzeba
szukać wciąż tego jednego dobrego,
sprawiedliwego i pobożnego. Prze-
cież najlepszy najczęściej jest potur-
bowany w życiu. Trzeba go nieraz
szukać w cierniach, bo to, co naj-
świętsze, najczystsze, bywa bardzo
poranione. Poturbowani w życiu są
zarówno grzesznicy, jak i święci.

10 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 9,26–31

1 J 3,18–24

J 15,1–8

Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym,
który [go] uprawia (J 15,1).

Wszyscy jesteśmy jednym winnym
krzewem, zasadzonym przez Boga.
Nie żyjemy dzięki sobie i nie żyjemy
tylko dla siebie. Latorośle mogą być
rozmaite: dłuższe i krótsze, szersze
i węższe, bliższe słońcu i dalsze,
ale wszystkie są razem w jednym
szczepie.

Dlaczego skarżymy się na niespra-
wiedliwość? Dlaczego zazdrościmy,
że ktoś ma więcej, a ja mniej? Bo
wydaje nam się, że każdy jest „na
własną rękę”, poza całością, że jest
kotem, który chodzi własnymi dro-
gami, że powstał tylko dzięki sobie
i realizuje swoją własną sprawie-
dliwość. Żyjemy nie dla siebie, ale
dla drugich i tworzymy jedną wiel-
ką całość. Zdolnemu potrzebny jest
niezdolny. Niezdolnym potrzebni są
zdolni, którzy ich pouczą. Jeżeli
wierzymy w Boga, to za tych, któ-
rzy nie wierzą; jeżeli modlimy się,
to za tych, którzy się nie modlą.
Wszyscy są sobie potrzebni.

17 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 10,25–26.34–35.44–48

1 J 4,7–10

J 15,9–17
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Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a sło-
wa moje w was, poproście, o cokol-
wiek chcecie, a to wam się spełni.
[...] Wytrwajcie w miłości mojej! [...]
To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza
była pełna (J 15,7.9.11).

Można odczytać te zdania z na-
maszczeniem, w postawie „na bacz-
ność”, z ucałowaniem ostatniej lite-
ry i można nie zrozumieć ich sensu.
Jeśli odczytamy je tak: Proście,
a otrzymacie, aby radość wasza by-
ła pełna – może nam się wydawać,
że o cokolwiek Boga poprosimy,
to otrzymamy i będziemy mogli
z radości skakać na jednej nodze.
Odczytajmy je jednak inaczej: Pro-
ście, aby radość wasza była pełna –
a otrzymacie. Jeżeli prosimy o peł-
ną radość – zawsze ją otrzymamy.
Ale na pełną radość nie składa się
tylko nasza pomyślność, wygrana
na loterii, dobre mieszkanie, ale też
ciężka praca, trud, zmęczenie – to,
co daje spokój wewnętrzny po do-
kładnym spełnieniu obowiązku. Na
pełną radość składa się też i cier-
pienie, które uczy nas mądrości,
samotność, która prowadzi nas do
Boga. Aby dojść do pełnej radości
wielkanocnej, trzeba było przejść
przez Ogród Oliwny i drogę krzyżo-
wą. Proście, aby radość wasza była
pełna – a otrzymacie.

24 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11

Ef 1,17–23

Mk 16,15–20

Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk
16,15).
Kiedyś w prowincjonalnej dziurze
Jezus powiedział tak garstce swoich
uczniów. Nieprawdopodobne, a jed-
nak dziś czytamy Ewangelię po
angielsku, francusku, włosku. Czy-
ta ksiądz Murzyn i ksiądz Eskimos,
który na ambonie pachnie tranem.
W jakimkolwiek języku weźmie-
my do ręki Ewangelię, poczytamy
wszystko od Betlejem po Golgo-
tę, przekonamy się, że nikomu na
świecie nie możemy tak wierzyć,
jak Jezusowi. „Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz słowa życia wiecz-
nego” (J 6,68). Przez dwa tysiące
lat wielka rodzina ludzi wierzących
pielęgnuje skarb przekazany przez
Jezusa w mieścinie, gdzieś na końcu
świata.

31 maja: Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego

Dz 2,1–11

1 Kor 12,3b–7.12–13

J 20,19–23

Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-
niowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: „Pokój wam!” (J 20,19).
Kiedy drzwi były zamknięte z oba-
wy przed Żydami, przyszedł Jezus
i powiedział: „Pokój wam!”. Tak jak-
by się uśmiechnął: Widzicie, ufali-
ście bardziej zamkniętym drzwiom,
zamkom, kluczom niż Mnie.

Ks. Jan Twardowski
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JAK SKUTECZNIE EWANGELIZOWAĆ RODZINĘ?

Chrześcijańscy rodzice w sakra-
mencie małżeństwa otrzymują od
Jezusa potrzebne łaski do wypeł-
nienia tego, co ślubują i do czego
zobowiązują się podczas udzielania
im tego sakramentu. Jezus obdarza
ich łaską, by umacniali się w miłości,
wierności i uczciwości małżeńskiej
oraz nią obdarzali współmałżon-
ka. Otrzymują też duchową pomoc
w realizacji zobowiązania, że chcą
przyjąć i po katolicku wychować
potomstwo, którym Bóg ich obda-
rzy. Naprawdę wszystko zależy tu
od współpracy z łaską. Jeżeli w ich
życiu dzieje się inaczej, to powo-
dem nie jest brak łaski, lecz brak
współpracy z otrzymanymi darami.
Ten brak współpracy bardzo szybko
przejawia się w egoizmie małżon-
ków, tj. miłości własnej, czyli skie-
rowanej ku sobie, a nie ku współ-
małżonkowi, dalej w zaniku wspól-
nej małżeńskiej modlitwy i zamie-
raniu życia sakramentalnego. Na
przykład, jak mogą równocześnie
gniewać się na siebie i wspólnie od-
mawiać „̇..i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamẏ..”.

Małżonkowie, którzy opierają ży-
cie na Ewangelii, będą dobrze przy-
gotowani do przekazywania tych
wartości swoim dzieciom. Nie może
być tak, by dziecko rozpoczynają-
ce szkołę, nie umiało się przeże-
gnać i nie znało żadnej modlitwy.
Świadczy to o poważnym zaniedba-
niu zadań wynikających z przysięgi
małżeńskiej. Przed laty widziałem,

siedząc niezauważony w konfesjo-
nale, matkę z dzieckiem na ręku,
jak przechodziła wzdłuż Drogi krzy-
żowej i przy każdej stacji głośno tłu-
maczyła synkowi, jak dobry jest Pan
Jezus, który tyle dla nas wycierpiał.
To była wspaniała katecheza rodzi-
cielska. Zabierając dziecko na Mszę
św., należy wcześniej je pouczyć, co
dokonuje się na ołtarzu i jak ono
ma się zachować w kościele. Niech
widzi ołtarz i kapłana, a nie prze-
bywa gdzieś w tyle czy za filarem,
bo które dziecko wytrzyma godzinę
oglądając plecy osoby zasłaniającej
mu widok ołtarza. Nigdy też w wy-
chowaniu dziecka nie posługujmy
się upomnieniem w rodzaju: „bo cię
Bozia skarze”, a gdy rzeczywiście
się potłukło czy sparzyło: „widzisz,
Bozia cię skarała”. Jak ma kochać
takiego Boga, który tylko czyha, by
za każe przewinienie ukarać?

Kochani rodzice, nie lekceważ-
cie w wychowaniu siły własnego
świadectwa. Powiedzcie dzieciom,
dlaczego uczęszczacie na Mszę św.
i do sakramentu pokuty. Opowiedz-
cie im o waszych szczególnych spo-
tkaniach z Bogiem, np. podczas
rekolekcji czy podczas spowiedzi.
Może to być na początku trudne,
ale przykład własnych doświadczeń
wiary bardzo przemawia do dziec-
ka i zachęca je do naśladowania.
Pokażcie dzieciom, że z kontaktu
z Bogiem czerpiecie pokój, radość
i miłość.

Oprócz dawania świadectwa wła-
snym przykładem, trzeba pouczać
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dzieci o wymowie krzyża. On nie
może być dekoracją mieszkania czy
sali szkolnej. Co ten krzyż oznacza?
Popatrz jak cię Jezus umiłował. To
za ciebie synku (córeczko) On od-
dał życie. Kiedy zostałeś ochrzczony,
począłeś żyć dla Jezusa, który cię
bardzo kocha, bo dał się dla ciebie
przybić do krzyża. Świętość to we-
zwanie Jezusa, by Go naśladować
w dobroci dla innych i poświęceniu,
tak jak On poświęcił się dla nas.

Prawdą jest, że bycie chrześci-
janinem jest trudne, ale ten trud
się opłaca. Być dobrym sportowcem
też jest trudne i wymaga ćwicze-
nia i wyrzeczeń, ale przynosi efekty
w postaci wygranego meczu, zdo-
bycia pierwszego miejsca czy meda-
lu. Chrześcijaństwo jest fascynujące
i daje wiele satysfakcji, gdy uświa-
damiamy sobie i dziecku, że sam
Bóg przemawia do serca i daje si-
łę do walki z grzechem. Czy nie
będzie radością dla rodziców, gdy
w pewnym momencie rozwoju za-
uważą, że ich dzieci same garną się
do modlitwy i uczestnictwa w życiu
wspólnoty Kościoła jako ministran-
ci czy przez należenie do scholi,
chóru kościelnego lub młodzieżowej
organizacji religijnej? Czy nie jest
radością dla rodziców, gdy zauważą,
że ich dzieci doświadczają miłości
Chrystusa i przekonują się, że mogą
żyć po chrześcijańsku? Jezus chce,
byś był Jego świadkiem, jego apo-
stołem, najpierw w rodzinie, jako
domowym Kościele, a potem w śro-
dowisku szkolnym, w pracy. Dziś
w modzie jest takie życie, zachowa-
nie, jakby Bóg nie istniał, nieprzy-
znawanie się do swojej wiary. Często

wstydzimy się wypowiedzieć słowo
Bóg na zebraniu, konferencji czy
innym spotkaniu. Wstydzimy się
znaku krzyża, odmawiania Różańca
w podróży. A jak to jest u ciebie?
Czy pozwoliłeś szatanowi, by wy-
kradł z twego wnętrza ziarna wiary
i miłości do Boga? Czy w swoim
wnętrzu nie jesteś jak wypalony
ogród?

By się podeprzeć w wierze, tak
bardzo pomocne jest przyłączenie
się do jakiejś parafialnej czy ponad-
parafialnej wspólnoty. Tymczasem
bardzo tego nie chcemy, czyli nie
chcemy rozwijać w sobie wiary i mi-
łości ku Bogu, który wychodzi nam
naprzeciw z różnymi propozycjami.
Na ogół ograniczamy się na naszej
drodze ku Bogu do tego, co wymaga
minimum wysiłku. Przejawia się to
w postawie: Nie muszę! Nie muszę
iść na nabożeństwo, nie muszę od-
mawiać Różańca. W konsekwencji
nie znam treści Pisma Świętego,
bo go nie czytam, nie znam nauki
Kościoła, bo jej nie zgłębiam. Nie
troszczę się o życie moralne, bo nie
wiem, co jest grzechem, a co nim
nie jest. Żyję tak, jak mi wygod-
nie i nie zastanawiam się, co na
to Pan Jezus. Jestem wierzący, ale
stosuję antykoncepcję, opowiadam
się za aborcją i eutanazją. Popieram
związki homoseksualne, głosuję na
polityków, bo ładnie kłamią, a nie
interesuję się tym, czy są ludź-
mi prawymi i wierzącymi. Czasem
z braku zajęcia pokażę się w ko-
ściele i w Wielką Sobotę przyniosę
koszyk z potrawami do poświęcenia.
Zatem nic dziwnego, że stwierdzam:
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jestem wierzący, ale niepraktykują-
cy. Jak to się przekłada na troskę
o zbawienie własne, współmałżonka
i dzieci?

Wszyscy potrzebujemy nowej
ewangelizacji, o której tak często
mówił sługa Boży Jan Paweł II. Za-
cząć trzeba od budowy fundamen-
tu. Tym fundamentem jest Pismo
Święte, które nie wystarczy mieć,
ale trzeba je czytać i nim się modlić.
Św. Hieronim uczył, że nieznajo-
mość Pisma Świętego jest nieznajo-
mością Chrystusa. Tymczasem nie
znając Chrystusa ani roli Kościoła,

ci „wierzący, ale niepraktykujący”
usiłują dyktować, co Kościół po-
winien, co księża, biskupi, papież
powinni, a nawet, co Chrystus powi-
nien. Dziś przeciętni katolicy w ze-
tknięciu z członkami jakiejkolwiek
sekty czy świadkami Jehowy zostają
z miejsca pokonani w dyskusji, bo
nie znają i nie umieją bronić swojej
wiary.

Zrób więc głęboki rachunek su-
mienia, jakim jesteś katolikiem i co
przekażesz dzieciom?

ks. Edaward Szymański

DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Stanąć osobiście przed obliczem Boga

Post, milczenie i modlitwa –
to pierwsze znaki takiego stylu ży-
cia, a więc takiej duchowości, która
uznaje, że do uczestnictwa w Eucha-
rystii trzeba się przygotować, gdyż
Eucharystia jest najświętszym wyda-
rzeniem zbawczym, do którego Bóg
zaprasza człowieka.

Człowiek, który podejmuje post,
wchodzi w klimat wyciszenia i za-
nurza się w modlitwie, może lepiej
zrozumieć i przeżyć dalsze zadania,
które trzeba podjąć w ramach przy-
gotowania do Eucharystii. Jednym
z nich jest stanięcie przed obli-
czem Boga, w obecności Maryi,
Aniołów i Świętych, we wspól-
nocie Kościoła. Dokument Kościo-
ła ujmuje tę myśl w następujący
sposób: „Regularne karmienie się
Eucharystią, podtrzymuje wierność
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w łasce powołań i stanów życia
– duchowni, małżonkowie, rodzice,
osoby konsekrowane – oraz rzuca
światło na rozmaite sytuacje ludz-
kiej egzystencji – radości, cierpienia,
problemy, plany, choroby i doświad-
czenia”.

Każdy uczestnik Eucharystii
otrzymuje od Chrystusa dar peł-
niejszego zrozumienia i przeżycia
osobistego powołania, a także szan-
sę spojrzenia w nowym świetle na
wszystkie sprawy życia codziennego.

Człowiek udający się na spo-
tkanie z Bogiem w Euchary-
stii powinien uświadamiać so-
bie kim jest. Staje przecież przed
obliczem Pana w całej prawdzie swe-
go istnienia. Nie może się schować
w tłumie, uciec w ogólniki, odłożyć
myślenie o sobie na później. Nie wy-
starczy znać swoje imię i nazwisko,
aby wiedzieć kim się jest. Trze-
ba pytać odważniej: Kim jestem
w oczach Boga? Za kogo mnie
Bóg uważa? Co ja sam myślę
o sobie?

Pytania o tożsamość nie są ła-
twe. Człowiek wolałby może usłyszeć
inne pytanie ze strony Boga: Cze-
go potrzebujesz? W czym mogę ci
pomóc? Jaki masz problem? Niewąt-
pliwie takie pytania też są ważne.
Jeśli nawet człowiek chciałby od
nich rozpocząć rozmowę z Bogiem
i wypowiedzieć długą litanię swoich
problemów, to i tak Bóg będzie go
prowadził do pytania bardziej pod-
stawowego i ważniejszego. Zapyta:
Czy wiesz, kim jesteś dla mnie? Czy
wiesz, za kogo Ja cię uważam? Czy
patrzysz na siebie tak, jak Ja patrzę
na ciebie?

Dążąc w stronę duchowości eu-
charystycznej musimy się zmierzyć

z tymi pytaniami. Bez nich Eucha-
rystia jest tylko spełnianiem obo-
wiązku, załatwianiem interesów lub
szukaniem ratunku. Będąc w takim
nastawieniu człowiek prosi i dzię-
kuje, przeprasza i obiecuje, spełnia
wiele czynności i wypowiada wiele
słów, ale żadne z nich nie sięga głębi.
Wszystkie są na poziomie „spraw
do załatwienia”. Duchowość to
coś więcej niż rozwiązywanie
nawet najtrudniejszych proble-
mów. Dlatego Kościół kieruje naszą
uwagę na powołanie, na tożsamość,
na pełniejsze odnalezienie siebie.
Bóg, gdy do Niego przychodzimy
na modlitwie, a jeszcze bardziej,
gdy wchodzimy w sposób sakra-
mentalny w misterium śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa,
pragnie pomóc nam zrozumieć
kim jesteśmy, nauczyć nas pa-
trzeć na siebie Jego oczyma. On
chce nas na nowo stworzyć w naszym
„ja”, które mam ofiarował w chwili
poczęcia. Dla wielu osób bliskie jest
sformułowanie: „Bóg mnie posklejał,
bo byłem rozbity na kawałki”, „Bóg
objawił mi po co żyję, bo błąkałem
się jak sierota”, „Bóg mnie postawił
na nogi, gdyż leżałem na ziemi, przy-
walony słabościami i problemami”.

Popatrzmy więc na siebie z per-
spektywy pytania: Kim jestem? Za
kogo się uważam?

Najpierw trzeba powiedzieć: „Je-
stem człowiekiem”. Mam ludzką
godność. Jako człowiek noszę
w sobie pierwiastek Boży. Jed-
na z najpiękniejszych prawda
o mnie brzmi: „Jestem obrazem
i podobieństwem Boga”. Obraz
to dar, podobieństwo to zadanie.
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Inna prawda o mnie brzmi: „Je-
stem dzieckiem Boga”. To jeszcze
większy dar i jeszcze większe zada-
nie. Od chwili chrztu staliśmy się
dziećmi Bożymi i uczymy się żyć jak
dzieci Boże.

Kolejny dar: „Jestem chłop-
cem (dziewczyną), jestem mężczyzną
(kobietą)”. Swoje człowieczeństwo
i swoje dziecięctwo Boże przeżywam
w sposób określony przez moją płeć.

Jeszcze inne dary: „Jestem
uczniem, przyjacielem, bratem (sio-
strą)”. Potem zaś: „mężem (żoną),
ojcem (matką), kapłanem (siostrą
zakonną). Ktoś powie też: „Jestem
lekarzem, kierowcą, piłkarzem, se-
kretarką, posłem”.

Wiele treści trzeba odnaleźć w od-
powiedzi na pytanie: Kim jestem?
Nasze istnienie dokonuje się na wie-
lu odcinkach. Każdy z nich jest waż-
niejszy niż zewnętrzne działania.
Najpierw trzeba kimś być, a potem
działać zgodnie z tym, kim się jest.
Pięknie i szeroko opisał tę praw-
dę kard. Karol Wojtyła w książce
„Osoba i czyn”.

Bóg, zapraszając nas do swego
domu i uobecniając dla nas zbawcze
misterium Chrystusa, chce każdemu
pomóc pełniej odkryć swoją tożsa-
mość. Jest to równocześnie dar
i zadanie. Bóg daje człowiekowi
łaskę i pyta, czy teraz rozumiesz le-
piej, kim jesteś? Człowiek odpowiada
na miarę swojego rozeznania. Może
jeszcze niewiele rozumieć z tego, co
to znaczy być człowiekiem, dziec-
kiem Boga, mężczyzną, kobietą...
Może też wszystkie aspekty swojego
„ja” przeżywać w fałszywym świetle,
w pewnej iluzji dalekiej od prawdy.
Jest bowiem poddany działaniu tego
świata, który inaczej patrzy niż Bóg.

Warto tu przypomnieć jedną
z rozmów Pana Jezusa z saduce-
uszami. Dotyczyła ona rozumienia
małżeństwa oraz życia po śmierci.
Pan Jezus w tej krótkiej wypowiedzi
aż dwukrotnie powtarza, że Jego słu-
chacze są w błędzie: „Jezus im rzekł:
czyż nie dlatego jesteście w błędzie,
że nie rozumiecie Pisma ani mo-
cy Bożej? Gdy bowiem powstaną
z martwych, nie będą się ani żenić,
ani za mąż wychodzić, ale będą jak
aniołowie w niebie. Co zaś doty-
czy umarłych, że zmartwychwstaną,
czyż nie czytaliście w księdze Mojże-
sza, tam gdzie mowa «O krzaku», jak
Bóg powiedział do niego: Ja jestem
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Ja-
kuba. Nie jest On Bogiem umarłych,
lecz żywych. Jesteście w wielkim
błędzie” (Mk 12, 24–27).

Saduceusze nie rozumieli dwóch
rzeczy: Pisma Świętego i mocy Bo-
żej. Choć czytali Stary Testament, to
nie odkryli myśli Bożej, która była
w nim zawarta. Choć patrzyli na
wspaniałe dzieło stworzenia, to dale-
cy byli od uznania pełni mocy Bożej.
Taka postawa nie pozwalała im na
poznanie prawdy o małżeństwie i o
życiu wiecznym.

My możemy być w podobnej sy-
tuacji. Możemy być w błędzie i nie
znać prawdy o sobie, o swoim czło-
wieczeństwie, o powołaniu do bycia
dzieckiem Bożym, o wielkości daru
zjednoczenia z Chrystusem, o godno-
ści bycia świątynią Ducha Świętego.
Możemy też nie cieszyć się ze swojej
płci, swego wyglądu, swoich zdol-
ności, swego życiowego powołania.
Wielu jest pośród nas niezadowolo-
nych z tego, co otrzymali od Boga
i patrzących z zazdrością na innych.
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Gdy człowiek pozwala się
prowadzić Duchowi Świętemu,
wyzwala się stopniowo z życia
w nieświadomości kim jest i od-
krywa swoją prawdziwą małość
i autentyczną wielkość. Zjedno-
czony z Jezusem staje przed obli-
czem Ojca niebieskiego by w Jego

oczach odczytywać prawdę o sobie.
To cudowna prawda. Jej poznanie
rodzi okrzyk zdumienia i radości,
niesie nadzieję i chęć do życia, uka-
zuje perspektywy rozwoju i pełnego
szczęścia.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak mówić o Maryi?

Miesiąc maj, skłania nas do szu-
kania odpowiedzi na pytanie: Jak
mówić o Maryi? W tym ukwieconym
miesiącu postawmy na bardziej wi-
docznym miejscu figurkę Matki
Bożej czy obraz z wizerunkiem
Maryi. Można pozwolić dzieciom,
aby ozdobiły kwiatkami z łąki
„znaki” obecności Matki Pana
Jezusa. Można wspólnie z rodzi-

ną odmówić modlitwę maryj-
ną np. Pod Twoja obronę lub
wspólnie uczestniczyć w Nabo-
żeństwie Majowym.

Jak mówić o Maryi?

Wielu rodziców uważa, że nie
potrafi opowiadać dziecku o Ma-
ryi Pannie. Każda mama najlepiej
wie, jak bardzo jej pociecha czuje
się związana z Tą, która jest ufną
i czułą Matką Jezusa. Lecz rów-
nież dobrze rozumie, że jej maluch
potrzebuje jasnych i prostych wyja-
śnień... a przecież my sami nie od
razu dobrze pojęliśmy rolę Maryi
w planach Bożych. Jej wyróżnienie
i tytuły.

Musimy zatem zachować prosto-
tę: to najlepszy sposób zbudowania
pobożności solidnej i pewnej, opartej
na prawdziwej wierze, a nie tylko
powodowanej sentymentalizmem.

Nie wiedząc jeszcze, Kim jest
rzeczywiście Maryja, dziecko z pew-
nością słyszało już Jej Imię, z rado-
ścią oglądało Jej wizerunki lub sły-
szało, jak rodzice powtarzali modli-
twę Zdrowaś Maryjo. Pamiętajmy,
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by od pierwszej chwili, gdy zacznie-
my rozmawiać o Niej z naszymi
dziećmi, przedstawiajmy Maryję
zawsze w połączeniu z Bogiem
i Jezusem.

Maryja była młodą dziewczyną
z Palestyny, kiedy Bóg wybrał Ją
na Matkę Jezusa. Jako Matka Boga
zajmuje tak ważne miejsce w religii
chrześcijańskiej. Bardzo kochała
Pana, była Mu zawsze posłusz-
na i jest najlepszym spośród
przyjaciół Boga.

Kiedy dziecko zapozna się już
trochę z Ewangelią, mówmy o Maryi
tak, jak jest przedstawiona w pierw-
szych rozdziałach św. Łukasza i św.
Mateusza, w sposób spokojny i zrów-
noważony; odwołujmy się zarówno
do wiary, jak i do serca dziecka.

Maryja to nie tylko Matka „ma-
łego Jezusa”; wspomnijmy także
o Jej dyskretnej obecności w życiu
publicznym, męce Chrystusa i po
Jego zmartwychwstaniu. W miarę
rozwoju dziecka i umacniania się

jego wiary, opowiadajmy, jak bar-
dzo Maryja była posłuszna Słowu
Bożemu, jak ufnie i odważnie odpo-
wiadała na nie w swoim trudnym
życiu, jak bardzo była związana
z posłannictwem swego Syna.

Teraz Maryja jest z Bogiem,
zajmuje przy Nim uprzywilejowane
miejsce. Jesteśmy Jej bliscy, tak jak
wszyscy przyjaciele Boga – żyjący
na ziemi i będący już w niebie –
którzy tworzą jedną wielką rodzinę.
Maryja czuwa nad nami. Jak
powiedział Chrystus na krzyżu,
jest Ona naszą Matką, wszech-
mocną jak Pan i razem z Nim
zachęca nas, byśmy żyli tak jak
przystało dzieciom Bożym.

Modlimy się wraz z Nią, przy
Niej i za Jej pośrednictwem.
Przyłącza Ona niejako swoją modli-
twę do naszej. Jest naszą Orędow-
niczką i Wspomożycielką.

Opr. ks. Adam Kroll

MIŁOŚĆ NIE ZAZDROŚCI

Trochę o zazdrości

Kto nie kocha, ten ulega zazdro-
ści i nienawidzi ludzi szczęśliwych.

Zazdrość jest tak poważną sła-
bością i tak groźną postawą, że jest
ona zaliczana do grzechów głów-
nych. Postawa zazdrości „oznacza
smutek doznawany z powodu dobra
drugiego człowieka i nadmierne pra-
gnienie przywłaszczenia go sobie”
(KKK, 2539). Św. Augustyn uznaje

zazdrość za „grzech diabelski”, a św.
Grzegorz Wielki przypomina, że to
właśnie „z zazdrości rodzą się: nie-
nawiść, obmowa, oszczerstwo, cie-
szenie się z nieszczęścia bliźniego
i cierpienie z jego powodzenia”. Kto
ulega zazdrości, ten jest w stanie do-
puścić się największego nawet zła,
np.: z zazdrości Kain zabija Abla
(por. Rdz 4, 2–8) czy z zazdrości
Herod usiłuje zabić Jezusa i nie wa-
ha się zabić niemowląt w Betlejem.
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Zazdrość prowadzi do najbardziej
okrutnych krzywd (por. Jk 4, 2).

Biblia przestrzega szczególnie
przed zazdroszczeniem grzesznikom
tego, że im się powodzi. Tego ty-
pu zazdrość jest wyjątkowo naiwna
i szkodliwa (por. Ps 37,1; Prz 3,
31). Zazdrość odbiera człowiekowi
zdolność prawego myślenia, zaciem-
nia jego umysł, wypacza spojrzenie
na ludzi i na świat, odbiera pogodę
ducha, prowadzi do wielkich napięć
emocjonalnych, a także do zawiści
i przemocy. Człowiek, który ulega
zazdrości, staje się bezlitosny i bez-
myślny. Często wyrządza krzywdę
innym ludziom, a w każdym przy-
padku krzywdzi również samego
siebie, gdyż „zazdrość i gniew skra-
cają dni” (Syr 30, 24). Gdy ktoś
ulega zazdrości, wtedy cierpi nawet
jego ciało. Człowiek zazdrosny ma
nie tylko problemy z sumieniem, ale
też problemy ze zdrowiem fizycz-
nym i psychicznym. Taki człowiek
nigdy nie śpi spokojnie i nie cie-
szy się życiem. Zazdrość w swej
skrajnej formie prowadzi do śmier-
telnej zawiści w obliczu dobra, które
posiadają inni ludzie.

Zazdrość jest zwykle konsekwen-
cją pierwszych trzech grzechów
głównych, gdyż bezpośrednio wią-
że się z pychą, chciwością i nie-
czystością. Pyszałek usiłuje wmówić
sobie to, że jest kimś nieomylnym
i doskonałym, jednak w rzeczywi-
stości przeżywa wiele kompleksów
i w chorobliwy sposób zazdrości
tym, którzy są od niego dojrzal-
si i szczęśliwsi. Pyszałek zazdrości
zwłaszcza tym, którzy mają większe
niż on znaczenie, wyższe niż on wy-
kształcenie czy większe osiągnięcia

w pracy zawodowej. Również czło-
wiek chciwy łatwo ulega zazdrości,
gdyż chciwiec to ktoś, dla kogo waż-
niejsze jest to, co posiada niż to, kim
jest. Człowiek chciwy zazdrości nie
tylko pieniędzy i dóbr materialnych,
ale także dóbr duchowych, których
mu brakuje i za którymi tęskni je-
go serce. Taki człowiek zazdrości
zwłaszcza tego, że inni ludzie potra-
fią kochać i cieszyć się przyjaciółmi
bardziej niż pieniędzmi. Zazdrość
wiąże się ponadto z nieczystością,
gdyż człowiek nieczysty nie potrafi
kochać i dlatego usiłuje posługiwać
się osobami dla zaspokojenia swoich
popędów i potrzeb. Taki człowiek
traktuje innych ludzi jak rzeczy i –
zamiast ich kochać – chce stać się
ich właścicielem.

Najczęstszym motywem zazdro-
ści jest zazdrość o dobra materialne.
Prowadzi ona do zawiści nie tylko
między ludźmi w kręgu rodziny czy
znajomych, ale też w relacjach mię-
dzy narodami. Większość wojen ma
podłoże walki o dobra materialne.
Zazdrość pojawia się także wtedy,
gdy ktoś porównuje siebie z innymi
ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy
mają jakieś upragnione przez nie-
go dobro: urodę, młodość, zdrowie,
zdolności i talenty. Człowiek dojrzały
nie porównuje się z innymi ludźmi,
gdyż wie, że jest kimś niepowta-
rzalnym i że jest odpowiedzialny za
rozwijanie własnych talentów, które
otrzymał od Boga.

Zazdrość okazuje się szczegól-
nie groźna i niszcząca wtedy, gdy
pojawia się w relacji mężczyzna – ko-
bieta, zwłaszcza w kontekście napięć
na tle seksualnym (por. Ga 5, 20).
Związek kobiety i mężczyzny w każ-
dej epoce „był zagrożony niezgodą,
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duchem panowania, niewiernością,
zazdrością i konfliktami, które mogą
prowadzić aż do nienawiści” (KKK,
1606). Osoby niedojrzałe nieuchron-
nie ulegają zazdrości w okresie za-
kochania. W początkowej fazie zako-
chania dominuje wprawdzie radość,
która płynie z zauroczenia tą drugą
osobą, jednak zwykle już po krótkim
czasie pojawia się dręcząca wręcz za-
zdrość. Zakochany – podobnie jak
dziecko – skupia się na samym sobie
i na własnych potrzebach. Dopó-
ki pozostaje w tym stanie, dopóty
ulega zazdrości. Bywa ona czasem
tak intensywna i tak zaślepiona, że
może doprowadzić zakochanego do
zabójstwa w afekcie albo do odebra-
nia sobie życia. W przeciwieństwie
do zakochania, miłość nigdy nie
zazdrości i nigdy nie jest ślepa.

Bywa i tak, że zazdrość jest
sprowokowana niewłaściwą posta-
wą drugiej osoby. Jeśli osobą tą
jest współmałżonek, to zazdrość oso-
by prowokowanej nie jest grzeszną
postawą, lecz spontaniczną i bole-
sną reakcją w obliczu doznawanej
krzywdy. Kto kocha, ten nigdy nie
prowokuje do zazdrości, gdyż w ogó-
le nie ma takiej potrzeby! Jest
także możliwa sytuacja przeciwna,
czyli popadanie w zazdrość chorobli-
wą, a zatem przeżywanie zazdrości
z urojonych powodów. Dzieje się
tak wtedy, gdy ktoś zazdrości, mi-
mo że ta druga osoba nie daje ku
temu żadnych podstaw. Tego typu
zazdrość urojona jest dosyć częsta
na przykład w chorobie alkoholowej,
a także u ludzi, którzy sami nie są
wierni i oceniają innych własną mia-
rą. Człowiek chorobliwie zazdrosny
męczy tę drugą osobę nieustanny-
mi podejrzeniami, kontrolowaniem

i agresywnymi oskarżeniami. Taki
człowiek doprowadza do wybuchów
zazdrości w postaci agresji emocjo-
nalnej i fizycznej. Z tego powodu
życie w bliskim związku z kimś cho-
robliwie zazdrosnym staje się kosz-
marem. Szczególną skłonność do
zazdrości mają ci ludzie, którzy nie
cieszą się własnym życiem i którzy są
egoistami skupionymi na własnych
potrzebach i przeżyciach. Zazdrość
pojawia się zawsze wtedy, gdy ktoś
nie kocha. Jest ona nieodłączną
cechą ludzi egoistycznych, niedoj-
rzałych i nieszczęśliwych. Człowiek
zazdrosny nie jest zdolny do miłości.
Przeciwnie, taki człowiek znajduje
już tylko jeden sposób na szuka-
nie „szczęścia”, a mianowicie czyni
wszystko, by ci, którym zazdrości,
byli nieszczęśliwi.

Nie należy mylić zazdrości z pra-
gnieniem naśladowania czyjejś szla-
chetnej postawy czy z pragnieniem
posiadania tego, co dobre i Boże,
a co już osiągnęli inni ludzie. Nie
jest czymś złym pogodne i wolne
od rozżalenia „zazdroszczenie” ko-
muś szczęśliwej rodziny czy wyjąt-
kowych osiągnięć w szkole, w pracy
zawodowej, w działalności artystycz-
nej czy sportowej. Taka „zazdrość”
nie prowadzi do zawiści, lecz prze-
ciwnie – mobilizuje do pracy nad
sobą, gdyż pomaga stawiać sobie co-
raz bardziej szlachetne wymagania.
Przykładem może być szczęśliwy
kapłan, który z podziwem i rado-
ścią patrzy na szczęśliwe rodziny,
mobilizując się przez to do jesz-
cze większej wierności własnemu
powołaniu. „Zazdrość”, która jest
wyrazem radosnego i życzliwego po-
dziwu, owocuje zatem mobilizacją
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do rozwoju. Taką zazdrość można
wręcz nazwać Bożą „zazdrością”.
Może się ona wyrażać szczególną
troską o kogoś, kogo podziwiamy
i kogo pragniemy wspierać w trwa-
niu na drodze świętości. W tym wła-
śnie duchu św. Paweł pisze: „Jestem
o was zazdrosny Boską zazdrością”
(2 Kor 11,2).

Dziesiąte przykazanie stanowczo
przestrzega nas przed zazdrością,
a także przed pożądaniem tego, co
do nas nie należy. Jedyną skuteczną
ochroną przed zazdrością jest mi-
łość. Dojrzała, czyli bezinteresowna
miłość, z samej swej natury nigdy
nie jest zazdrosna (por 1 Kor 13,
4). Najbardziej bolesna jest zazdrość
w małżeństwie i rodzinie, a zatem
wśród osób, które przeżywają najsil-
niejsze więzi emocjonalne. Zazdrość
nie grozi tylko wtedy, gdy małżon-
kowie oraz rodzice i dzieci, okazują
sobie wzajemną miłość i radosne
wsparcie. Kto kocha, ten cieszy się
szczęściem bliźniego, a kto zazdro-
ści, ten cieszy się ze zła, które
dotyka bliźniego. Kto kocha, ten
nikomu nie zazdrości z tego oczywi-
stego powodu, że nie istnieje żadne
dobro, ani żaden skarb większy od
miłości! Taki człowiek przeżywa ra-
dość Chrystusa, jakiej ten świat ani
dać, ani zabrać nie może. Najlep-
szym lekarstwem na zazdrość jest
zatem radosna miłość, która stanowi
istotę świętości.

Miłość niezazdrosna

Podam kilka sytuacji domowych,
kiedy postawa zazdrości męża lub
żony zamiast cieszyć i budować
wzajemną miłość, prowadzi do roz-
żalenia, nieufności, a nawet zawiści.

Nasz wspólny dom może być
dla współmałżonki miejscem niecie-
kawym i przygnębiającym do wy-
konywania żmudnych obowiązków.
Powroty męża z pracy, często wy-
pełnione „ciekawymi” przeżyciami
mogą kończyć się „wysłuchaniem
kazania” lub wzajemnym obrzuca-
niem wymówkami. Może powstać
sytuacja, że oboje małżonkowie naj-
lepiej będą się czuć, czyli rozkwitać,
dopiero w swojej pracy zawodowej
czy w towarzystwie swoich „osob-
nych” przyjaciół.

Jeżeli rozbawiony mąż lub żona
wraca ze spotkania towarzyskiego
do domu i napotyka na skwaszo-
ną minę współmałżonka oraz słowa
pełne wyrzutu: „Gdzieś ty latał,
gdzieś ty fruwał?” Wówczas musi
dostosować się do współmałżonka
albo śmiać się, albo płakać. Jeże-
li będzie się to powtarzać często,
mąż będzie gasić swoją radość już
przed wejściem do domu i od progu
zacznie narzekać na przemęczenie,
brak czasu i choroby. Jeżeli – czy to
mąż, czy żona – będzie zawsze kara-
ny za swoje „fruwanie”, będzie się
starał je ukryć. Zamiast podzielić się
swym pięknym przeżyciem, będzie
je zatrzymywał dla siebie. Może się
wytworzyć sytuacja, w której obie
strony będą przeżywać rzeczy pięk-
ne i ciekawe, ale osobno, ukrywając
je wzajemnie przed sobą, bojąc się
zazdrości partnera. To też może być
zazdrość – niepokój o wyłączność
seksualną nie jest jej jedyną formą.
A zazdrość niszczy zaufanie.

Tylko miłość jest niezazdrosna.
Jeśli robimy się smutni i zdenerwo-
wani w domu, a radośni i twórczy
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poza domem, trzeba sprawę natych-
miast przemyśleć. Może uda się nam
ją obrócić o sto osiemdziesiąt stopni?
Może zamiast zazdrośnie, siłą „ścią-
gać na ziemię” – czyli do domowych
kłopotów – współmałżonka, który
akurat przeżywa coś pięknego, pró-
bujmy włączać się w te przeżycia i w
ten sposób rozszerzać swój świat.

Dlaczego mamy się dzielić tyl-
ko kłopotami? Dzielmy się także
tym, co radosne i najpiękniejsze.
Może okazać się wtedy, że mamy
więcej wspólnego, nawet niż myśle-
liśmy. Może nie musimy, w obawie
o zazdrość, kryć swoich najważniej-
szych przeżyć; spróbujmy je dzielić
i uczyć się wzajemnie tego, co mamy
w sobie najlepsze. Kiedy widzimy,
że nasz współmałżonek przeżywa
coś ciekawego, nie burzmy jego ra-
dości narzekaniem. Postarajmy się
dać mu na to czas. Pozwólmy mu
opowiedzieć i posłuchajmy uważnie.
Jego radość może być naszą rado-
ścią, jeśli się w nią włączymy. Wtedy
i nasz współmałżonek łatwiej przyj-
mie uwagę, że jednak pewne rzeczy
muszą być w domu zrobione ko-
niecznie i że trzeba ich wykonanie
rozsądnie między siebie podzielić.

A kiedy, jak małżonek, podziwia-
my właśnie coś pięknego lub przeży-
wamy coś ważnego, pamiętajmy, że
tymczasem ktoś pełni w domu naszą
wspólną służbę. Pomyślmy o tym,
że może ten ktoś nie interesuje się
tym co my, nie z powodu duchowego
ubóstwa, ale z braku czasu i sił.
Zastanówmy się, ile naszej winy jest
w tym, że „nie ma z nim o czym
mówić” i cośmy zrobili, żeby było
inaczej. Czy próbowaliśmy włączyć
współmałżonka w te sprawy, czy sta-
raliśmy się tak zorganizować życie,
żeby to było możliwe.

Czasem da się najpierw wspól-
nie wykonać pewne prace domowe,
a potem razem wyjść na spacer
czy do przyjaciół. Bardzo niedobry
jest zwyczaj wychodzenia z domu
„na zmianę”. Trzeba przynajmniej
od czasu do czasu poprosić kogoś
z rodziny czy sąsiadów o pomoc
lub nawet taką pomoc opłacić, żeby
przeżyć wspólnie jakąś przyjemność,
iść razem do kina lub po prostu spo-
kojnie porozmawiać.

Opr. ks. Adam Kroll

AIDS – POZOSTAŁ TYLKO STRACH

Czytamy przerażające statystyki
w gazetach. Strach przed chorobą
nie rozwiązuje problemów. Uniknąć
choroby pozwoli nam jedynie grun-
towna wiedza (wcielona w życie!)
dotycząca sposobów przenoszenia
wirusa HIV. Wiedza ta umożliwi
nam także bycie blisko tych, któ-
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rych dotknęła tragedia, a którzy nas
potrzebują.

Czym jest AIDS?

AIDS jest chorobą przenoszoną
drogą płciową, zakazić można się
również przez krew. Atakuje układ
odpornościowy. Chory umiera na-
wet, gdy złapie grypę, bo organizm
nie jest w stanie się obronić (Kon-
rad). Zakażenie wirusem HIV jest
odpowiedzialne za rozwój nieule-
czalnej na obecnym etapie wiedzy
choroby – AIDS (właściwie termin
oznacza końcową, pełnoobjawową
fazę choroby, a zakażenie HIV obej-
muje wszystkie jej fazy). HIV (Hu-
man Immunodeficiency Virus), czyli
ludzki wirus upośledzenia odporno-
ści został zidentyfikowany w roku
1983 we Francji. Przypuszcza się,
że zakażenia występowały już wcze-
śniej, tj. w latach pięćdziesiątych.
Choroba AIDS jest w obecnej chwi-
li nieuleczalna, chociaż poczynio-
no znaczne postępy terapeutyczne
dotyczące hamowania jej rozwoju
i skutków.

Pieniądze albo Ŝycie

Lekarstwa hamujące rozwój cho-
roby są bardzo drogie i w związku
z tym są niedostępne dla chorych
z krajów rozwijających się, którzy
stanowią 95% ogółu zarażonych na
świecie. Wynika to z polityki koncer-
nów farmaceutycznych, które stosu-
jąc bardzo wysokie ceny pokazują,
że bardziej zależy im na utrzyma-
niu gigantycznych zysków niż na
leczeniu chorych. Co więcej, gdy

rząd RPA w 1997 roku zaczął im-
portować tanie leki z Indii i Brazylii
(z ominięciem międzynarodowych
umów patentowych), koncerny far-
maceutyczne wytoczyły mu proces.
Na szczęście, pod presją między-
narodowej opinii publicznej pozew
wycofano.

90% zakażonych ludzi na świecie
nie wie o tym, że są nosicielami.
Dzieje się tak, ponieważ choroba
rozwija się długo: średni okres po-
między zakażeniem a wystąpieniem
objawów AIDS u nie leczonych wy-
nosi około 8–10 lat.

O AIDS powinno się czę-
ściej rozmawiać z młodzieżą.
Uświadamiać nas, jak się za-
chować w trudnych sytuacjach,
jak uniknąć zakażenia.

Rafał, l. 16

HIV można zarazić się po-
przez:
� kontakty seksualne – jest to naj-

częstsza droga zarażenia HIV na
świecie;

� krew – głównie u narkomanów
stosujących zainfekowane igły –
uznaje się, że dożylne wstrzyk-
nięcia narkotyków przy pomocy
zainfekowanych igieł i strzyka-
wek jest ”skuteczniejszą” drogą
szerzenia się zakażeń niż kontak-
ty seksualne. Obecnie zakażenia
przez transfuzje krwi należą do
rzadkości;

� zakażenia okołoporodowe i we-
wnątrzmaciczne, a także werty-
kalne, czyli w wyniku karmienia
piersią.

U około 4 proc. zakażonych nie
udaje się ustalić drogi zakażenia.
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Zakaźne są: krew, nasienie, wy-
dzielina pochwy i mleko kobiety za-
każonej. Ryzyko zakażenia istnieje
w przypadku kontaktu z nimi błony
śluzowej (w nosie, ustach, oku) lub
uszkodzonej skóry.

Nie zarazisz się przez:
� kontakt domowy (korzystanie ze

wspólnych sztućców, talerzy, toa-
let, łazienek);

� wspólne pływanie w basenie;
� przypadkowe kontakty z osobą za-

każoną w miejscach publicznych
(podanie ręki, wspólną – nawet
wieloletnią – pracę);

Nie przenoszą zakażenia:
� owady;
� ślina, pot, łzy osoby zakażonej

(chyba, że z domieszką krwi).

Jedną z konsekwencji choroby
AIDS jest obowiązek zachowania do
śmierci wstrzemięźliwości seksual-
nej. Jest to nie tylko obowiązek
moralny, ale coraz częściej prakty-
ka sądownicza uznaje taką postawę
za obowiązek prawny. Jeśli bowiem
dochodzi do współżycia, to chory
może być oskarżony o spowodowa-
nie śmierci osoby, z którą współżył
i którą zaraził wirusem HIV. Stoso-
wanie prezerwatywy nie wyklucza
bowiem zarażenia drugiej osoby.

ks. Marek Dziewiecki

Możemy mieć prawie stupro-
centową pewność, że unikniemy tej
śmiertelnej choroby. Wystarczy ”tyl-
ko” stosować się do moralnych za-
leceń, głoszonych od wieków m in.
przez Kościół katolicki. Przedmał-
żeńska abstynencja seksualna,
a następnie absolutna wierność

w małżeństwie oraz niezażywa-
nie narkotyków gwarantują (na
pewno w naszym kraju) unik-
nięcie zakażenia. W początko-
wych fazach rozwoju choroby docho-
dziło do szpitalnych zarażeń przez
transfuzje krwi, ale obecnie ryzyko
to jest zminimalizowane przez ru-
tynowe badanie przetaczanej krwi.
W krajach o tak rozwiniętej medy-
cynie jak Polska ryzyko przekazania
choroby z matki na dziecko zostało
zmniejszone do około 1 proc.

Umierający kontynent

W Afryce, mimo że żyje tu tyl-
ko ok. 10% całej ludności świata,
w części subsaharyjskiej kontynen-
tu mieszka ok. 70% dorosłych i 80%
wszystkich dzieci zarażonych wi-
rusem HIV. Trzy czwarte zgonów
z powodu AIDS – rocznie około
2,5 mln – przypada na Afrykę.

W Afryce Wschodniej 40% dzieci
straciło rodziców przed ukończe-
niem 15 roku życia.

W Ugandzie, Tanzanii i Nigerii
powstają grupy młodzieżowe orga-
nizowane przez zakonnice, księży
i świeckich katolików. Grupy te zaj-
mują się walką z HIV/ AIDS i noszą
znamienne nazwy ”Youth Alive”,
”Youth for Life” (Młodzież żywa,
Młodzież dla życia). W tych niefor-
malnych grupach niezależnych od
jakiejkolwiek organizacji rządowej
czy państwowej chłopcy i dziewczę-
ta w wieku 16–18 lat podejmują
walkę z HIV/ AIDS wśród swoich
rówieśników, rozpoczynając od sa-
mych siebie, to znaczy zobowiązując
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się do wstrzemięźliwości płciowej aż
do małżeństwa oraz czystości mał-
żeńskiej po ślubie.

ks. Jacques Suaudeau

Na terenie Rosji
i byłych republik radzieckich

AIDS rozprzestrzenia się szyb-
ciej niż w jakimkolwiek regionie
świata. Epidemia zaczyna zagra-
żać głównie młodzieży, wśród której
notuje się najwięcej przypadków
zarażenia wirusem HIV. Krajem
najbardziej dotkniętym okazała się
Estonia. Tutaj właśnie około 40%
nowych zakażeń wirusem HIV do-
tyczy młodzieży. Przyczyną wzrostu
ilości zakażeń jest narastanie w sa-
mej Rosji i na terenie byłych re-
publik radzieckich narkomanii oraz
rozprzestrzenianie się prostytucji.
Rok temu notowano w tym regio-
nie pół miliona osób zarażonych
wirusem HIV. Obecnie mówi się
już o milionie zakażonych. Jest to
tempo nie notowane przez eksper-
tów międzynarodowych w żadnym
innym regionie świata. Naukowcy
działający na zlecenie UNICEF
cytują jako model dla całego re-
gionu Polskę, Litwę i Kirgistan,
gdzie realizowane są z powo-
dzeniem programy zapobiega-
jące rozprzestrzenianiu się epi-
demii AIDS. W tym samym rapor-
cie UNICEF podkreśla, że głównym
powodem nowych infekcji HIV jest
narkomania oraz wcześniejsza ini-
cjacja seksualna.

„Social Monitor” raport UNICEF

Polska

W 2001 roku zakażonych było
6 862 osoby. 70 proc. zostało za-
każonych w związku z używaniem
narkotyków. Do 2001 roku z powo-
du AIDS zmarło ponad 500 osób.
Polacy przez lata byli poddawa-
ni fałszywej kampanii propagando-
wej, jakoby stosowanie prezerwatyw
stanowiło skuteczne zabezpieczenie
przed AIDS. Zarzucano Kościołowi
katolickiemu, że zakazując stosowa-
nia prezerwatyw przyczynia się do
rozszerzenia epidemii AIDS. Potrze-
ba było milionów ofiar ludzkich, lat
rzetelnych badań medycznych, aby
naukowo stwierdzić to, co wskazy-
wał Kościół: czystość przedmałżeń-
ska i wierność małżeńska to naj-
skuteczniejsze i najtańsze sposoby
uchronienia się przed tą śmiertelną
chorobą.

Chory na AIDS nie przestaje być
człowiekiem. Chce nadal normalnie
funkcjonować w społeczeństwie i ma
do tego takie samo prawo jak każdy
inny. Musi jednak wziąć na swoje
barki odpowiedzialność za osoby,
z którymi przebywa, aby ich nie
zarazić. A my? Jaka ma być nasza
postawa wobec chorych na AIDS?
Wskazówką niech będą słowa Jana
Pawła II do młodzieży:

„Wszystkim młodym ludziom,
bez względu na wiek i pochodzenie,
mówię: postępujcie tak, by wasz
głód życia i miłości był głodem
życia godnego i miłości twór-
czej. Konieczna ochrona zdrowia
przed AIDS niechaj nie wypływa
z lęku, lecz będzie świadomym wy-
borem zdrowego i odpowiedzialnego
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stylu życia. Odrzucajcie zachowa-
nia nacechowane zepsuciem, apatią
i egoizmem. Budujcie sprawiedli-
wy ład społeczny, na którym stanie
świat waszej przyszłości.

Wielkodusznie angażując całą si-
łę wyobraźni, praktykujcie nowe
formy solidarności. Sprzeciwiajcie
się spychaniu kogokolwiek na mar-
gines społeczeństwa, bądźcie bli-
sko tych, którym się nie powio-
dło i cierpią, rozwijając cnoty
przyjaźni i zrozumienia, odrzu-
cając wszelką przemoc wymie-
rzoną przeciwko wam i przeciw-
ko innym. Waszą siłą niech będzie
nadzieja, a powszechna miłość –
waszym ideałem”.

Dużo ważniejsze od taniej tole-
rancji (kto z Was chciałby być zaled-
wie tolerowany przez kogokolwiek)
jest współczucie (współ-czucie!)
i pełna miłosierdzia obecność przy
potrzebującym człowieku. „Byłem
chory a odwiedziliście (nie odwie-
dziliście) Mnie” (Mt 25, 36, 43).
Takiemu testowi obiecał Chrystus
poddać kiedyś nasze życiorysy, szu-
kając w nich sprawdzianu naszej do
Niego miłości. Nie dodał przy tym,
na co i dlaczego cierpiący i chorzy
są mu bliżsi od innych. Nie poddał
ich selekcji ani dyskryminacji.

ks. Jan Kracik

Sonda

Ktoś bliski zachorował. Zacho-
rowałem ja. Przyjaźń jest na całe
życie, na dobre i złe. Nie mogłabym
zostawić osoby mi bliskiej w cier-
pieniu. Przecież ona musi czuć się

potwornie z myślą, że nigdy nie bę-
dzie w pełni szczęśliwa. Nie założy
rodziny, nie będzie miała dziec-
ka, bo ono urodzi się chore. Myśl
o straszliwym cierpieniu i zbliża-
jącej się wielkimi krokami śmierci
musi być przerażająca. Starałabym
się podtrzymywać więzy przyjaź-
ni i oczywiście traktować tę osobę
normalnie. (Kasia, l. 16)

Człowiek, który dowiaduje się
o swojej chorobie, jest bardzo nie-
szczęśliwy. Można powiedzieć, że
śmierć stoi za drzwiami i w każ-
dej chwili może zapukać. My nie
wiemy, kiedy umrzemy, ale będąc
młodzi rzadko myślimy o śmierci.
Ona nas nie absorbuje. Gdy jest się
chorym nieuleczalnie, myśl o śmier-
ci nasuwa się sama. (Ania, l. 18)

Gdybym dowiedział się, że je-
stem chory na AIDS, najpierw
czułbym się zdruzgotany. W jednej
chwili zwaliłby mi się na głowę ca-
ły świat. Powiedziałbym rodzicom,
przyjacielowi. Następnie postarał-
bym się zrobić to wszystko, co
zaplanowałem. Chciałbym napisać
książkę, to jest moim marzeniem.
(Konrad, l. 16)

Trudno mi wyobrazić sobie taką
chwilę. Na pewno byłbym przygnę-
biony, starałbym się jednak wyjść
z tego dołka. Chciałbym żyć tak,
jakby nic się nie stało. Na pewno ta
choroba jeszcze bardziej zbliżyłaby
mnie do Boga. On zajmuje ważne
miejsce w moim życiu, dlatego był-
by moją największą ostoją w tym
wielkim cierpieniu. (Radek, l. 19)

Opr. ks. Adam Kroll
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WŁADYSŁAW WIKTORYN SICIŃSKI

W książce „100 postaci, któ-
re tworzyły historię Polski”, wyda-
nej w 2002 roku, autorzy opisują
biografię stolnika upickiego Włady-
sława Sicińskiego. Był on, według
historyków, osobą mającą wielki
wpływ na nasze dzieje. Dziś zaś
jest postacią praktycznie niezna-
ną. W sześciotomowej encyklopedii
powszechnej naszemu bohaterowi
poświęcono tylko jedno zdanie, do-
kładnie cztery krótkie wersy.

Konstytucja 3-Maja z 1791 roku
w rozdziale „VI Sejm, czyli władza
prawodawcza” stanowiła: „Wszyst-
ko i wszędzie większością głosów
zdecydowane być powinno. Przeto
liberum veto, konfederacje wszel-
kiego gatunku i sejmy konfederac-
kie, jako duchowi niniejszej Kon-
stytucji przeciwne, rządy obalające,
społeczności niszczące, na zawsze
znosimy”. Ustawa sejmowa stwier-
dzała, że zasada powszechnej zgody
niemożliwa do spełnienia, niszczy
społeczność i instytucje państwa.
Wiemy z lekcji historii, że zasa-
da liberum veto (nie zgadzam się,
nie pozwalam) umożliwiała nawet
jednemu posłowi zerwanie obrad
całego sejmu, a zarazem wszyst-
kie poprzednie ustalenia przepadały.
Sejm rozchodził się, nie ustaliwszy
niczego.

Posłem, który po raz pierwszy
zastosował skutecznie zasadę libe-
rum veto i doprowadził do zerwania
sejmu, był właśnie Władysław Si-
ciński. Urodził się prawdopodobnie

w 1615 roku. Był synem marszał-
ka upickiego, rotmistrza litewskie-
go Jana i jego trzeciej żony Izabeli
z Mołdawskich. Ojca stracił w dzie-
ciństwie i wychowywała go matka.
Jako młody człowiek walczył pod
Smoleńskiem, a następnie wziął za
żonę Helenę z Sołłohabów. Piasto-
wał różne funkcje publiczne, jakie
zgodnie ze zwyczajem przynależały
do stanu szlacheckiego. Za zasługi
wojenne przeciwko Chmielnickie-
mu otrzymał dobra ziemskie. Życio-
rys, jakich tysiące w Rzeczpospolitej
Obojga Narodów.

Przeszedł do historii dzięki
udziałowi w obradach sejmu w roku
1652. Sejm zwołano, aby uchwalić
nowe podatki. Czas był wojenny,
a skarbiec jak zwykle pusty. Szlach-
ta mimo sześciu tygodni obrad,
czyli zwykłego czasu trwania, nie
zdecydowała o podatkach. 9 marca
padła więc propozycja, aby obra-
dy przedłużyć. Nasz bohater do tej
pory nie zabierał głosu, gdy usły-
szał o przedłużeniu obrad, wstał,
krzyknął „Liberum veto” i opuścił
izbę. Początkowo w ferworze dys-
kusji nikt nie zwrócił uwagi na
veto Sicińskiego. Przygotowywano
się do głosowania o dalsze prze-
dłużenie obrad. Wtedy poseł biel-
ski, Krzysztof Żelski, zaprotesto-
wał przeciw kontynuacji prac izby,
stwierdzając, że „nie pozwalam, nie
zgadzam się” posła upickiego sku-
tecznie uniemożliwia kontynuację
obrad. Okazało się, że wszyscy są
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tym stanem zaskoczeni, zapanowa-
ła konsternacja. Próbowano, jak to
czyniono wcześniej, namówić Si-
cińskiego do odwołania protestacji.
Najprostszym sposobem było upi-
cie posła i skłonienie go wówczas
do zmiany zdania. Ten jednak upić
się nie dał i stanowczo odmawiał
odwołania veta. Prób przekonania
podjął się sam król Jan Kazimierz,
bezskutecznie.

Władysław Siciński na sejmie się
już nie pojawił i 11 marca wyjechał
z Warszawy. W jego rodzinnych stro-
nach, na Żmudzi, podania głosiły,
że szlachta okrzykiem zgrozy prze-
klinała go „Bodajeś przepadł”. We-
dług innej wersji jeden z senatorów
miał krzyknąć: „Bodajś z piekła nie
wyszedł, któryś zrządził takie nie-
szczęście”, na co inni odpowiedzieli
„Amen”. Długo zastanawiano się, co
z tym wszystkim zrobić, jak postą-
pić. Uznać, że zasada powszechnej
zgody została złamana i sejm jest
nieważny, czy nie zwracać uwagi na
protest jednego posła. Ostatecznie
uznano, że sejm jest nieważny i tra-
cą moc prawa wszystkie uchwały
podjęte w ciągu ostatnich sześciu
tygodni. Przypuszczano, że Siciński
użył liberum veto z podszeptu i za
pieniądze Janusza Radziwiłła. Do-
wodów na to jednak nie było i nigdy
nie udało się ustalić przyczyn tak
nieoczekiwanego zakończenia sej-
mu z roku pańskiego 1652. Trzy
dni między 9 a 11 marca uczyniły
z nieznanego szlachcica negatywne-
go bohatera całej Polski.

Konsekwencje przyjęcia przez
sejm veta okazały się katastrofą.
Od tego momentu liberum veto po-
zwalało jednej osobie sparaliżować

pracę i każdą inicjatywę polskie-
go parlamentu. Wszystko wyglą-
dało jak w złym śnie, precedens
z 11 marca 1652 roku sparaliżo-
wał próby reform, wszelkie zmiany.
Sicińskiemu wiodło się nie najgo-
rzej. W 1655 roku został stolnikiem
upickim, a kiedy wkroczyli Szwe-
dzi, przeszedł na ich stronę. Okazał
się zdrajcą. Nie przeszkodziło to mu
brać udział w sejmie roku 1659, któ-
ry przyjął pokój oliwski. Zmarł w ro-
ku 1672, w ostatnim okresie życia
nie angażował się w sprawy politycz-
ne, nie piastował ważnych urzędów.
W XVIII wieku stał się symbo-
lem zdrady, warcholstwa, anarchii,
zaprzedaństwa. Według legendy za
zło, które wyrządził Rzeczpospolitej
tego „łotra” spotkała okrutna kara
– zginął rażony piorunem, a ziemia
nie przyjęła jego ciała. Trupa zdrajcy
umieszczono w szafie i pokazywano
po karczmach, aż wreszcie w 1860
roku pochowano go w wiejskim
kościółku. Władysław Maleszewski
w „Tygodniku Ilustrowanym” tak
opisywał ciało Władysława Siciń-
skiego „Dotykałem wiekowego tru-
pa i wszędzie ciało się ugina: zdaje
się, że to człowiek w ciężkim śnie
pogrążony, stoi przed tobą straszny
obraz! Siciński ma ręce na krzyż
złożone, głowę schyloną ku piersi,
widać więc, że był pochowany jako
chrześcijanin, staraniem rodziny”.

Adam Mickiewicz w wierszu „Po-
pas w Upicie” oskarża go o najcięż-
sze zbrodnie. Zdrajca i zbrodniarz
staje się upiorem zapowiadającym
przyszłą klęskę i zgubę Rzeczy-
pospolitej.
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Trup Władysława Sicińskiego, posła i stolnika
upickiego. Encyklopedia staropolska

„Sicińskiego. . . Piorun zabił, dom
spalił, potomstwo wyplenił. / Trup
klątwą uderzony, dotąd cały stoi:
Ziemia go przyjąć nie chce, robac-
two się boi; / Nie znalazłszy na ziemi
święconej spoczynku, / Strasząc lu-
dzi, rzecz można, wala się po ryn-
ku, / Bo go nieraz dziad jaki, unió-
słszy z cmentarza, / Wlecze w sza-
bas do karczmy, straszyć arendarza.

. . .Tam stało / Szkaradne,
starożytne nieboszczyka cia-
ło, / Nogi długie i czarne ster-
czą mu jak szczudła, / Ręce
na krzyż złamane, twarz głę-
boko wchudła, / Oblicze wy-
wędzone brud śmiertelny
szpeci, / Usta wypsute, przez
nie ząb gdzieniegdzie świe-
ci. / Zresztą nie tknięta cia-
ła zdrowego budowa, / Po-
stać ludzką od żywej nie-
zbyt różną chowa, / Twarz
nawet właściwego nie tra-
ci wyrazu: / Dzikość szpecą-
ca żywych oblicze zbrodnia-
rzy, / Zda się dotąd zamarła
grozić z jego twarzy, / Dotąd
zdradziecka radość w ustach
się uśmiecha / Gniew rozbój-
niczy w czole, nade brwiami
pycha. / Barki na dół pochylił,
głową na pierś zwisnął, / Zda
się, że ciężar hańby do zie-
mi go cisnął, / Albo że ręka
gwałtu z piekieł go wywle-
kła, / I znowu rad by gwałtem
powracać do piekła. (. . .)
O towarzysze! – rzekłem –
po cóście niezgodni / On był
nie jednej winien, ale wszyst-
kich zbrodni; / Jego trucizną
naród zdurzony oszalał, / On

królom ręce związał, kraj klęskami
zalał.”

Niepojęte, jak słuszną w zało-
żeniach zasadę zgody powszechnej,
można było z łatwością przekształcić
w tyranię jednostek i zanarchizo-
wać największe państwo ówczesnej
Europy. Do dziś nie przestaje to
zadziwiać historyków. Jak to się
mogło wydarzyć?

Mariusz Paradecki
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Uroczysta Msza św. w Czerniewie w czwartą rocznicę odejścia do Pana sługi Bożego
Jana Pawła II
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 marca odbyła się II zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:
1) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r.
Zwiększono dochody budżetu o kwo-
tę 154 tys. zł oraz wydatki o łączną
kwotę 247 tys. zł z przeznaczeniem
m.in. na:

� projekt modernizacji drogi Trąbki
Wielkie-Ełganowo – 87 tys. zł,

� uzbrojenie nowych działek budow-
lanych w Trąbkach Wielkich –
„Rondo” w energię elektryczną –
73 tys. zł,

� wydanie książki o historii miejsco-
wości na terenie naszej gminy –
25 tys. zł,

� wyposażenie świetlicy w Błotni –
12,5 tys. zł,

� remont Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu – 10 tys. zł,

� obchody święta 3 maja w Ełgano-
wie – 10 tys. zł,

� wyposażenie świetlicy w Granicz-
nej Wsi – 5 tys. zł,

� zakup strojów dla Chóru Bel Canto
– 5 tys. zł,

� zakup paliwa do samochodu po-
licyjnego w Trąbkach Wielkich –
5 tys. zł,

� wykonanie pomieszczenia dla
GOPS w budynku Urzędu Gminy
– 6,1 tys. zł,

� zakup wyposażenia dla Szko-
ły Podstawowej w Czerniewie –
2,2 tys. zł.

2) Wyrażono zgodę na zawarcie po-
rozumienia w sprawie zakupu pali-
wa do samochodów interwencyjno-
-patrolowych dla Komisariatu Poli-
cji w Trąbkach Wielkich za kwotę
5 tys. zł.
3) Wyrażono zgodę na przyjęcie po-
mocy finansowej w wysokości 5 tys. zł
od powiatu gdańskiego na wspólną
organizację imprezy kulturalnej pn.
„Trąbki w Trąbkach”, która od-
będzie się 28 czerwca 2009 r. na
stadionie w Trąbkach Wielkich.
4) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia opłaty adiacenckiej (należnej
gminie) w wysokości 30% różni-
cy między wartością nieruchomości
gruntowej przed podziałem i po po-
dziale na działki budowlane. Wartość
nieruchomości szacowana jest przez
rzeczoznawcę, a opłata może być roz-
łożona na wniosek właściciela gruntu
na raty roczne z oprocentowaniem,
płatne w okresie do 10 lat.
5) Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia opłaty adiacenckiej (należnej
gminie) w wysokości 30% różni-
cy między wartością nieruchomości
przed i po wybudowaniu urządzeń
infrastruktury technicznej (wodo-
ciąg i kanalizacja). Podobnie jak
opłata z tytułu podziału nierucho-
mości, opłata ta może być rozłożona
na raty.
6) Wyrażono zgodę na sprzedaż grun-
tu o powierzchni 500 m2 (działka
nr 117/3) przy ul. Kościuszki w So-
bowidzu, na rzecz współwłaścicieli
działki przyległej (budynek dawne-
go młyna), z przeznaczeniem pod
zabudowę gospodarczą i garaże.
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7) Wyrażono zgodę na przyjęcie od
Powiatu Gdańskiego dotacji w wyso-
kości 300 tys. zł w 2009 r. i realizację
(na mocy porozumienia) przez Gmi-
nę Trąbki Wielkie kolejnego eta-
pu budowy chodnika w Kaczkach
wzdłuż drogi powiatowej (wartość
zadania – 600 tys. zł).

***
31 marca w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Trąb-
kach Wielkich odbył się Koncert
Wiosenny, zorganizowany na zakoń-
czenie ponad 1,5-rocznego „dyrekto-
rowania” tą instytucją przez Michała
Olejnika. Licznie zgromadzonej pu-
bliczności zaprezentowali się: mło-
dzi gitarzyści, młodzieżowy zespół
wokalno-instrumentalny, zespół mu-
zyczny „Overtime” z Pruszcza Gdań-
skiego z doskonałym gitarzystą so-
lowym Wojciechem Krzyśków, woka-
listka Joanna Niesiołowska z Tczewa
oraz Michał Olejnik w mini-recitalu,
uwieńczonym porywającym wykona-
niem bardzo znanego standardu „O
sole mio”. Na zakończenie koncertu
chór Bel Canto wykonał piosenkę
pt. „Michale czy ci nie żal” napi-
saną przez Ryszarda Budzyńskiego
do melodii „Góralu czy ci nie żal”,
dedykowaną Michałowi Olejnikowi –
odchodzącemu dyrektorowi GOK.

***
2 kwietnia, w czwartą rocznicę
śmierci sługi Bożego Jana Pawła
II, w kościele w Czerniewie od-
prawiona została uroczysta msza
św., którą koncelebrowali: ks. pra-
łat Edward Szymański, ks. kanonik
Gerard Borys, ks. kanonik Adam
Kroll, ks. Bronisław Chudy oraz ks.
Dariusz Cieniewicz. Na mszę św.
przybyły poczty sztandarowe szkół

i straży pożarnych z naszej gmi-
ny, radni, sołtysi, delegacje instytucji
gminnych, rzemieślników, zakładów
pracy oraz liczna rzesza wiernych.
Delegacje oddały hołd wielkiemu Po-
lakowi oraz złożyły wiązanki kwia-
tów i znicze przed portretem papieża,
ustawionym u stóp ołtarza. Mszę św.
uświetnił występ chóru Bel Canto
pod kierunkiem Michała Olejnika.

***
12 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Roksana Szostek, córka Katarzyny
i Artura z Trąbek Wielkich,

� Marcin Bąk, syn Beaty i Wiesława
z Trąbek Wielkich,

� Jerzy Staszewski, syn Joanny
i Jacka z Kleszczewa.

***
12 kwietnia w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli: An-
na Ziach z Zakopanego i Jarosław
Formela z Czerńca.

***
17 kwietnia odbyła się III zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:
1) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r.
Zwiększono dochody budżetu o kwo-
tę 8 tys. zł oraz wydatki o łączną
kwotę 182 tys. zł z przeznaczeniem
m.in. na:

� remont Szkoły Podstawowej
w Trąbkach Wielkich – 144 tys. zł,

� zakup kosiarki samojezdnej dla
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
– 15 tys. zł,

� wymianę zabezpieczenia instala-
cji elektrycznej w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich – 8,5 tys. zł,
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Nowo ochrzczony Marcin Bąk z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Roksana Szostek z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Jerzy Staszewski z rodzicami i chrzestnym

Państwo Młodzi Anna i Jarosław Formelowie
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� instalację systemu alarmowego
w Przedszkolu w Trąbkach Wiel-
kich – 1 tys. zł,

� dotację dla Sołectwa Zaskoczyn –
2,2 tys. zł,

� dotację dla Sołectwa Ełganowo –
3 tys. zł,

� dotację dla Szkoły Podstawowej
w Kłodawie na realizację programu
„Śpiewająca Polska” – 4 tys. zł.

2) Uchwalono regulamin określają-
cy wysokość stawek dodatków (mo-
tywacyjny, funkcyjny, za warunki
pracy, mieszkaniowy i specjalistycz-
ny) oraz warunki ich przyznawania,
sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także zasady
przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu dla nauczycieli i dyrek-
torów zatrudnionych w placówkach
i szkołach na terenie naszej gminy.
Regulamin obowiązywać będzie od
1 stycznia 2009 r.
3) Podjęto uchwałę w sprawie likwi-
dacji Gimnazjum w Warczu z dniem
31 sierpnia 2009 r.

4) Podjęto uchwałę w sprawie zasad
i trybu umarzania oraz udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych
należnych gminie Trąbki Wielkie
(opłaty za wodę, ścieki, czynsz, dzier-
żawę itp.), do których nie stosuje się
przepisów ordynacji podatkowej.
5) Podjęto uchwałę w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów
szkół na terenie naszej gminy za
szczególne indywidualne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe;
nie ma znaczenia stan majątkowy
rodziny ucznia.
6) Uchwalono zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu wsi Ełganowo,
w miejscu lokalizacji projektowanego
kościoła.
7) Dokonano zmiany w uchwale
z 2007 r. dotyczącej wypłacania diet
radnym i sołtysom. Radni pełniący
jednocześnie funkcję sołtysa, otrzy-
mywać będą diety należne z tytułu
pełnienia obu tych funkcji.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2009

W maju odprawiana jest Msza św.
gregoriańska za śp. Zofię Trofi-
mowicz.

1. Pierwszy piątek miesiąca,
wynagradzamy za grzechy
nasze i wspólnoty parafialnej

Za śp. Zygmunta i Kazimierza
Dubielów, Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Romana Jaszczyka

Za śp. Aurelię Kurek
(Czerniewo)

2. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie
Za śp. Zygmunta Preussa

3. a) Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 730

b) Za śp. Juliannę, Tadeusza
i Gabrielę Abram, godz. 730

a) Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Gertrudy Kowalczyk,
godz. 900 (Czerniewo)
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b) Za zmarłych z rodzin
Bielskich, Czerwińskich,
Tiborskich i Pikulów, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Zofię Dyksa,
godz. 1100

b) Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 1100

Za śp. Helenę, Jana seniora
i Jana juniora Bukowskich,
godz. 1800

4. Dziękczynna w 18-lecie urodzin
Łukasza Surmy

5. O zdrowie i błgosławieństwo
Boże dla Wojtusia,
w 5. urodziny

6. Za śp. Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów
a) Za śp. Danutę i Huberta
Lewańczyków (Czerniewo)
b) Dziękczynna i o błgosławień-
stwo Boże dla Pawła Szynki
w 40-lecie urodzin (Czerniewo)

7. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne
Za śp. Aurelię Kurek
(Czerniewo)

8. Za śp. Stanisława Grallę
i Stanisława Karcza

9. Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

10. Pierwsza Komunia św. w parafii
Za śp. Stanisławę i Stanisława
Skierków, Alfonsa Tiborskiego
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 730

Za śp. Pawła Zalewskiego
oraz zmarłych z tej rodziny,
godz. 900 (Czerniewo)
W intencji dzieci
pierwszokomunijnych i ich
rodziców, godz. 1000

Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 1800

11. Za śp. Elżbietę Laga
12. Za śp. Jana Zielke
13. a) Za śp. Zofię Trofimowicz,

godz. 700

b) Za zmarłych z rodzin
Kelerów i Bugów, godz. 700

Sakrament bierzmowania
w parafii, godz. 1700

14. Za śp. Zofię Trofimowicz
Za zmarłych z rodzin Blokusów
i Zulewskich (Czerniewo)

15. O zdrowie i błgosławieństwo
Boże dla Zofii Jakowskiej
(urodziny, imieniny)

16. Za śp. Kazimierza
Mokrzyńskiego (10. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny

17. Za śp. Marię Wiebe, Waldemara
Paulsa, Antoniego Gierskiego
oraz zmarłych z tych rodzin,
godz. 730

a) Za śp. Tadeusza Bartosa
(19. rocznica śmierci), godz. 900

(Czerniewo)
b) Za śp. Gertrudę Dończyk,
Magdalenę, Alfreda i Józefa
Karassek, godz. 900

(Czerniewo)
a) W obronie życia dzieci
poczętych i zagrożonych
aborcją, godz. 1100

b) Za śp. Jana i Zofię Wołoszka,
godz. 1100

Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 1800

18. Za śp. Stanisława Baumgarta
(27. rocznica śmierci)
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19. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich

20. a) Za śp. Zofię Trofimowicz
b) Za śp. Jana Zielke
a) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów
(Czerniewo)
b) W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)

21. Za śp. Jolantę Kopicką
22. Za śp. Bogusława Bukowskiego
23. Za śp. Zenona Szwocha

(14. rocznica śmierci)
24. Za śp. Romana Niedźwiedzia

(12. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodziny Musiałów,
godz. 730

a) Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostków,
godz. 900 (Czerniewo)
b) Za śp. Eugeniusza
Strongowskiego, godz. 900

(Czerniewo)
a) Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 1100

b) Za śp. Władysławę i Józefa
Tyców, godz. 1100

Za śp. Aurelię Kurek,
godz. 1800

25. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

26. Za śp. Irenę i Pawła
Zalewskich, Emmę Kinder
i Halinę Rogall

27. a) Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków
b) Za śp. Zofię Trofimowicz
a) Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)
b) Za śp. Pelagię Bławat
i Marię Czerw (Czerniewo)

SPIS TREŚCI

Cześć Maryi, cześć i chwała,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 4

Jak skutecznie ewangelizować
rodzinę?, ks. Edward Szymański . . 6

Duchowość eucharystyczna.
Stanąć osobiście przed obliczem
Boga, Ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . 8

Porozmawiajmy z naszymi
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ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Miłość nie zazdrości,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Mariusz Paradecki . . . . . . . . . . . . . . 21
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Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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28. Za śp. Irenę i Kazimierza
Surmów

29. Za śp. Jana i Henryka
Nadolskich oraz zmarłych z tej
rodziny

30. Za śp. Norę i Jana (1. rocznica
śmierci) Nowaków

31. Za śp. Zofię Trofimowicz,
godz. 730

a) Za śp. Rozalię Jałob,
godz. 900 (Czerniewo)

b) Za śp. Małgorzatę
i Pawła Fenskich, godz. 900

(Czerniewo)
a) O błgosławieństwo Boże dla
Ewy Selka, w 40. urodziny,
godz. 1100

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

Za śp. Szczepana (18. rocznica
śmierci), Marię i Mieczysława
Goczkowskich, godz. 1800

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

4 maja: Mateusz Jan Rakowski,
11 maja: Magdalena Krumin i Amelia Weronika Jankowska.

Rocznice sakramentu małŜeństwa
10 maja: 30. roczn. sakr. małżeństwa Janiny i Waldemara Dorochów
18 maja: 35. roczn. sakr. małżeństwa Marii i Tadeusza Bławatów

ODESZLI DO PANA

24 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Nowaka

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

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

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


