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Gromnica

W Twoje święto światło niosę
w dom mój malowany,
by wypalić krzyż nad progiem,
by posmolić białe ściany,
by być jak nasi ojcowie –
zawsze z Bogiem!
Matko, osłoń płomień tej świecy,
abym nim uciszył stworzenia,
które mój dobytek stanowią.

W ostatni dzień na ziemi
to światło w dłoń mi włóż.
Niech stanę wśród płomieni,
jak staje ogrodnik
wśród pola czerwonych róż.
W ostatni dzień na ziemi
skieruj mnie na drogę,
która wiedzie wśród zieleni,
a niweczy strach i trwogę.

Niech się święci odwaga
w wosku tej gromnicy
na cześć i chwałę
Niepokalanej Dziewicy!

ks. Edward Wilk SACIw
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KOLĘDOWE REFLEKSJE

Wizyta duszpasterska w ro-
dzinach naszej parafii trwała od
28 grudnia do 23 stycznia. Nie było
ani jednego dnia przerwy w kolędo-
waniu. Zaczęliśmy tradycyjnie od
Czerńca, potem odwiedzaliśmy ro-
dziny w Czerniewie, Kleszczewie,
Ełganowie i w Trąbkach Wielkich.
Zakończyliśmy na Osiedlu Leśnym,
gdzie już mieszkają 123 rodziny.

Myślę, że chociaż dla nas ka-
płanów kolędowanie nie jest roz-
rywką, to jednak ta wizyta mo-
dlitewna w rodzinach ma głębo-
ki wymiar. Modlimy się wspólnie
o Boże błogosławieństwo dla rodzi-
ny na cały rok. W imieniu Boga
my kapłani udzielamy rodzinie bło-
gosławieństwa. Wystarczy wczytać
się w księgi Pisma Świętego Stare-
go Testamentu, by zrozumieć, jakie
znaczenie miało błogosławieństwo
udzielane na przykład pierworod-
nym czy osobom składającym ofiary
w świątyni. Jako duszpasterze ma-
my jedyną w roku okazję spotkania
się z każdym parafianinem (chyba,
że ktoś sobie tego nie życzy i przed
kapłanem zamknie drzwi domu)
i przeprowadzić choć przez kilka
minut rozmowę poza modlitwą. Ja,
jako duszpasterz, bardzo sobie ce-
nię taką możliwość posługiwania.
Dlatego od wielu lat proszę, by
w kolędzie uczestniczyli wszyscy
domownicy.

Jest zwyczaj, że z okazji wizy-
ty duszpasterskiej wierni składają

ofiarę pieniężną. Dla mnie jest
do dosyć krępujące, dlatego ani
ja ani ks. kanonik sami nigdy nie
ośmielamy się wziąć koperty ze sto-
łu. I dobrze, że gospodarze domu
przekazują kopertę towarzyszące-
mu nam szafarzowi Komunii św.
Z tymi kopertami bywa też zabaw-
nie: im piękniejsza koperta, tym
mniejsza bywa ofiara...

Po wysokości składanych ofiar
widać zubożenie społeczeństwa na
wsi. Wielu parafian mieszkających
w nowych domach spłaca zacią-
gnięte kredyty. Wielu też w okresie
zimowym jest bez pracy (budowlań-
cy). Tym bardziej tą drogą składam
podziękowanie za złożone ofiary.
Chciałbym nimi pokryć częściowo
powinności parafii względem Ku-
rii Biskupiej (tak robię od szeregu
lat), zapłacić ubezpieczenia budyn-
ków kościelnych (bo są wysokie)
oraz częściowo pokryć koszty pro-
jektu kościoła w Ełganowie. Projekt
koncepcyjny kosztuje 22,5 tys. zł,
a projekt budowlany (jeszcze jest
w trakcie wykonywania) będzie
kosztował około 12 tys. zł. Tych
rzeczy nie widać przy budowie,
a są kosztowne.

Dziękuję gorąco parafianom za
godne i uroczyste przyjęcie kapła-
nów w swoich domach. To bar-
dzo cieszy! Można bez przesady
powiedzieć, że domownicy na wizy-
tę kapłańską pięknie przygotowali
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mieszkania i siebie. Nie było biega-
nia z domu do domu z kropidłem,
krzyżem czy wodą święconą (choć
często budziła wątpliwości, czy nie
była wzięta z kranu. Im czystsza
na talerzu, tym bardziej podejrza-
na). Dla pewności wszędzie wypo-
wiadałem formułę poświęcenia wo-
dy przed pokropieniem wiernych
i mieszkania. Dziękuję serdecznie
i za to, że staraliście się być obecni
na kolędzie, powracając wcześniej
z pracy czy biorąc okolicznościowy
urlop. W rodzinach religijnie za-
niedbanych zdarzały się wypadki
ucieczki młodych z kolędy (czasem
ostentacyjne i to za przyzwole-
niem rodziców). Sam spotkałem
taką grupę modzieży. Stwierdzili,
że jadą do Gdańska (skąd mieli
na bilety, skoro w domach ich bie-
da i Caritas spieszy im z pomocą
żywnościową?).

Już prawie wszędzie dotarła in-
formacja, by do siadania podać
zwykłe krzesło, choć w kilku rodzi-
nach kolęda odbyła się na stojąco.

Cieszy bardzo fakt, że w ostat-
nich latach podniósł się bardzo
standard mieszkań naszych para-
fian. Stare są pięknie wyremon-
towane, a nowe – o europejskim
standardzie. Mamy już trochę do-
mów ogrzewanych energią pobie-
raną z ziemi i słońca. Użytkowni-
cy chwalą sobie ten nowy system
grzewczy. Jest on jednak wciąż jesz-
cze za drogi, koszt założenia waha
się od 40 do 50 tys. zł. Ogólnie
stwierdzić można, że tak jak się
żyje, tak się mieszka. To znaczy,

jeśli za dużo pije się alkoholu i przy
tym pali papierosy, to i mieszkanie
jest zaniedbane i brudne.

Co niepokoi coraz bardziej:
1. Narasta lawinowo w parafii

ilość małżeństw, w których mło-
dzi żyją razem bez żadnego ślubu.
Okazuje się, że w większości przy-
padków bez oporu przyzwalają na
to rodzice, przygarniając pod swój
dach kochanka czy kochankę córki
lub syna. I tłumaczenie: „Oni się
pobiorą jak będą mieli pieniądze!”
Są rodzice, którzy bronią takich za-
chowań swoich dorastających dzie-
ci! Co to będą w przyszłości za
rodziny? Co przekażą swoim dzie-
ciom? Odpowiedzi są niepokoją-
ce! Spłyca się niesamowicie pojęcie
małżeństwa, rodziny, sakramentu,
wierności małżeńskiej.

2. Bardzo wielu parafian
nie traktuje poważnie obowiąz-
ku uczestniczenia w coniedzielnej
Mszy św. i przystępowania do sa-
kramentu pokuty. Na Mszę św. idą
kilka razy w roku i mają poczu-
cie, że są przykładnymi katolikami.
Wielu z nich opuszczenia niedziel-
nej Mszy św. wcale nie uważa za
grzech, choć to czyni ze zwykłego
lenistwa. Co gorsza, w mniema-
niu niektórych osób, nie przeszka-
dza to przystąpić do Komunii św.,
gdy akurat osoba ta pojawi się
w niedzielę na Mszy św. Jest to
wielkie spłycenie religijne w ro-
dzinach. Młodzi bardzo liberalnie
podchodzą do praktyk religijnych.
(Nie czują – jak mówią – potrzeby,
choć tłumaczę im, że z potrzebą
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idzie się do ubikacji). Wielu jest
takich ojców rodzin, którzy wcale
nie uczestniczą we Mszy św. i nie
przejmują się tym, że zupełnie bez
wiary w Boga wychowywane jest
ich potomstwo! Tak jest w bardzo
wielu domach naszej parafii i to
bardzo nas niepokoi.

3. Choć obserwujemy postępują-
ce zobojętnienie religijne, to stwier-
dzić trzeba, że w naszym środowi-
sku zasadniczo wszyscy przyjmują
księdza na kolędzie. Bardzo mało
jest rodzin nie przyjmujących ka-
płana. Żal mi tylko, że tak wielu
nowych parafian nie ma sakramen-
talnego ślubu! Nie wierzę w szczę-
ście takich małżeństw.

Gorąco dziękuję księdzu kano-
nikowi. Srdecznie dziękuje panom
szafarzom Komunii św. za wielki
wysiłek jaki podjęli, by towarzy-
szyć księżom w kolędzie. Wszyscy
oni pracują. Po pracy do późnego

wieczora chodzili z nami, a niekie-
dy zwalniali się z ostatnich godzin
pracy, by zdążyć na czas.

Dziękuję rodzinom, które na
zakończenie kolędy podejmowały
nas posiłkiem. Wiem, że to wielki
dodatkowy wysiłek. Są co prawda
jeszcze dni, w których nikt nie
proponuje herbaty ani posiłku, ale
z roku na rok zmienia się to na
lepsze.

Zachęcam dobrych ojców i mło-
dych chłopców do wstąpienia do
grona ministrantów przy naszej
sanktuaryjnej parafii. Zachęcam
rodziny, które chciałyby pogłębić
swoje życie religijne do włączenia
się do Wspólnoty Żywego Różańca,
do Grupy Modlitewnej Ojca Pio,
do Neokatechumenatu czy Rodzin
Domowego Kościoła.

Za wszystko dobro drogim Pa-
rafianom Bóg zapłać!

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2010

7 lutego: 5. Niedziela Zwykła

Iz 6,1–2a.3–8

1 Kor 15,1–11

Łk 5,1–11

Adoracyjne nabożeństwa przypo-
minają czasem akademie ku czci
Najświętszego Sakramentu – śpie-
wy, muzyka, recytacje... Tymcza-
sem w słowach świętego Piotra:

„Odejdź ode mnie Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” kryje się wiel-
kość adoracji. Kiedy święty Piotr
uświadomił sobie wielkość Boga
i swoją niegodność – został powo-
łany.

14 lutego: 6. Niedziela Zwykła

Jr 17,5–8

1 Kor 15,12.16–20
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Łk 6,17.20–26

Mówimy tyle o naszych nieprzyja-
ciołach. Czy rzeczywiście ich ma-
my? W czasie wojny mamy wro-
gów, ale w normalnym, codzien-
nym, zwykłym życiu czy my sami
sobie nie tworzymy nieprzyjaciół
przez tysiące naszych wad, jak ura-
zy, zazdrości, pycha...

21 lutego: 1. Niedziela
Wielkiego Postu

Pwt 26,4–10

Rz 10,8–13

Łk 4,1–13

Ducha nieczystego, którego Ewan-
gelia wspomina w pierwszą nie-
dzielę Wielkiego Postu, nazywamy
diabłem, czartem, kusym czy po
prostu złym. Jest bardzo inteli-
gentny, pomysłowy, potężny: burzy
spokój i doprowadza do wojen. Jed-
nocześnie jest pechowcem – nic mu
się do końca nie udaje. Wywołał
drugą wojnę światową, opętał sza-
lonego wodza, ale ostatecznie ten
ponury człowiek zastrzelił swoją
kochankę i siebie. Jak w bruko-
wym romansie kryminalnym.

Kiedy coś nam zginie, mówimy, że
„diabeł ogonem nakrył”. Ale diabli
ogon jest kusy, nie zasłoni świętego.
Zawsze święty wydostanie się na
światło dzienne. Jeżeli nie na ziemi,
to w niebie.

Nieraz mówimy, że „prędzej gruby
schudnie, niż chudego diabli we-
zmą”. Tymczasem chudzi idą sami
do nieba.

Diabeł już z góry jest przegrany.
Kto jest po jego stronie, prędzej czy
później skompromituje się.

Z aniołem jest całkiem inaczej. Na
obrazach wygląda jak nastolatek
w powiewnej sukience. A przecież
to właśnie anioł dźwignął ogromny
kamień, zamykający grób Jezusa –
i odrzucił jak piórko.

Nie taki anioł słaby, jak go malują.

28 lutego: 2. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 15,5–12.17–18

Flp 3,17–4,1

Łk 9,28b–36

Uczniowie zapomnieli na górze
o poranku, o otaczającej ich przy-
rodzie. Zobaczyli inną rzeczywi-
stość, przedtem przez nich niedo-
strzeżoną.

Myślę, że są przynajmniej trzy
chwile w naszym życiu, kiedy
wszystko, co nas otacza, staje się
nieważne.

Zamiast słowa „przemienienie” po-
służmy się słowem „odsłonięcie”.
Czy nie odsłania się nam inna
rzeczywistość w chwili zagrożenia
życia, wtedy, kiedy spotykamy Bo-
ga w człowieku i wtedy, kiedy sam
Bóg daje znać o sobie w naszym
życiu?

Ks. Jan Twardowski
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BEZCENNE DOBRO JĘZYKA OJCZYSTEGO

List pasterski Episkopatu Polski
(fragmenty)

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!

[...]

1. Język nośnikiem ojczystej
kultury

Język ojczysty to bezcenne dobro
każdego narodu. Wyraża się w nim
jego zbiorowa pamięć, tradycja, hi-
storia i kultura. Język jednoczy na-
ród, pozwala budować jego moralną
siłę i trwać mimo zmiennych kolei
losu. Jako synteza wartości narodo-
wych stanowi podstawę tożsamości
narodu.

Język polski, ukształtowany
przez wieki naszych dziejów, nale-
ży do narodowej skarbnicy kultury.
Broniliśmy go, gdy był zagrożony.
Po utracie niepodległości zaborcy
eliminowali język polski ze szkół
i urzędów. Chcieli w ten sposób za-
panować nad społeczeństwem pol-
skim nie tylko politycznie, ale także
kulturowo.

Decydującą rolę odegrał wówczas
Kościół, który ponad granicami za-
borów jednoczył Polaków przez tę
samą wiarę, kulturę religijną i ję-
zyk. Dziedzictwo polskich poetów
i pisarzy wieków średnich, rene-
sansu i baroku, zostało zachowane
dzięki odwadze duchownych i świec-
kich, którzy w liturgii i w codzien-
nym życiu domowym posługiwali
się polską mową, kultywując pa-
mięć o wspaniałej przeszłości naszej
kultury narodowej.

Choć Polska – na skutek wojen,
grabieży i zaborów – straciła ogrom-
ną część tworzonych przez wieki
dóbr kultury, to jednak Polacy obro-
nili swoją tożsamość, a stało się to
w znacznej mierze dzięki językowi.
Znajdował on najpełniejszy wyraz
w twórczości literackiej w kraju
i na emigracji. Wielkie dzieła sztu-
ki rodziły się pomimo klęski, która
nie zdołała złamać ducha narodu
umacnianego wiarą i modlitwą w oj-
czystym języku. Ojczyzna bowiem –
jak pisała Maria Konopnicka – „to ta
ziemia droga, gdziem ujrzał słońce
i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec,
bracia i gdzie matka miła w polskiej
mnie mowie pacierza uczyła”.

[...]

2. Zagrożenia dla języka
i kultury narodowej

Wraz z rozwojem kultury maso-
wej nasiliły się w ostatnich latach
zjawiska degradacji kultury i języ-
ka polskiego. W środkach masowego
przekazu – w telewizji i w radiu,
w filmach, piosenkach, gazetach i na
forach internetowych – widać wy-
raźnie upadek języka i obyczaju.
Zjawiska te budzą uzasadniony nie-
pokój.

Współczesny świat, o którym mó-
wi się, że jest „globalną wioską”,
zbyt łatwo pozwala się zdominować
przez negatywny model kultury ma-
sowej, narzucany w radiu i telewizji.
Postępująca komputeryzacja społe-
czeństwa oraz rozwój elektronicz-
nych środków komunikacji często
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prowadzą do zubożenia języka. Zja-
wisko to obejmuje wszystkie grupy
społeczne. Zubożenie języka obser-
wujemy u dzieci i młodzieży, u doro-
słych i starszych, u polityków i ludzi
kultury. Spotykamy się z nim na uli-
cy i w tramwaju, w szkole i w pracy,
w gazetach i książkach, w teatrze
i w programach rozrywkowych.

Szczególnie niepokojącym zja-
wiskiem jest wulgaryzacja języka
i lekceważenie kultury narodowej.
Jesteśmy świadkami wprowadzania
do przestrzeni publicznej zwrotów
prymitywnych i obraźliwych, nie-
godnych chrześcijanina i Polaka.
Tradycję narodową przedstawia się
w sposób karykaturalny, zaś o boha-
terach mówi się z pogardą. Bolesną
i niebezpieczną tego konsekwencją
jest niepokojący brak szacunku dla
dziejów i dokonań własnego narodu.

[...]

3. Obronić język i kulturę
polską

Zwracając uwagę na niebezpie-
czeństwa, dostrzegamy także zja-
wiska pozytywne. Są pośród nas
ludzie i grupy społeczne, którym
leży na sercu dobro ojczystej kultu-
ry wyrażanej w języku. Dziękujemy
tym polskim twórcom, pisarzom,
poetom, dramaturgom, reżyserom
i aktorom, którzy żyjąc dzięki sło-
wu, równocześnie dbają, by ich za-
mysł i myśl zostały oddane w piękny,
zachwycający sposób, budujący prze-
strzeń wzajemnego ubogacenia i do-
bra. Dziękujemy kapłanom, którzy
przekazując Słowo Boże troszczą się
także o językowe piękno przekazu.

Z wdzięcznością myślimy o po-
lonistach, nauczycielach akademic-
kich i szkolnych, którzy starają się

przekazać nie częściową jedynie, lecz
pełną znajomość języka polskiego
oraz obudzić zainteresowanie lek-
turą arcydzieł literatury polskiej.
Pamiętamy również o biblioteka-
rzach, którzy wiele wysiłku wkłada-
ją w promowanie polskiej literatury
i jej twórców przez organizowanie
wystaw, konkursów, lekcji biblio-
tecznych, spotkań autorskich czy
dyskusyjnych klubów czytelników.

Godne podkreślenia są takie ini-
cjatywy krajowe, jak chociażby co-
roczny plebiscyt na „Mistrza Mowy
Polskiej” – osobę, która w życiu
publicznym posługuje się wzorową
polszczyzną. Na uwagę zasługuje
„Dyktando Ogólnopolskie”, które
już od dziesięciu lat gromadzi en-
tuzjastów języka polskiego. Wiele
dobrego w rozwój psychiczny, inte-
lektualny i moralny najmłodszego
pokolenia Polaków wnosi też kam-
pania społeczna „Cała Polska czyta
dzieciom”.

[...]
Niech więc mówienie na co dzień

pięknym językiem polskim stanie
się troską nas wszystkich, a szcze-
gólnie osób publicznych na każdym
poziomie i stanowisku. Od gmin-
nego samorządu do ministerstwa,
a szczególnie w radiu i w telewizji;
także w domu i na ulicy.

Wzorem niech będzie dla nas
Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II,
niezrównany Mistrz polskiej mowy,
który pięknym językiem mówił do
nas przez całe lata jako Piotr na-
szych czasów, przypominając o wza-
jemnej miłości i pojednaniu, o wier-
ności Bogu i człowiekowi.

[...]

Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

List pasterski Episkopatu Polski
na Niedzielę Świętej Rodziny –
27 grudnia 2009 r. (fragmenty)

Siostry i Bracia! Umiłowani
w Chrystusie Panu!

[...]

1. Objawienie Miłości ma imię
i twarz: Jezus Chrystus

Na początku nowego roku dusz-
pasterskiego, którego myślą prze-
wodnią jest wezwanie: Bądźmy
świadkami Miłości, powtarzamy za
Sługą Bożym Janem Pawłem II:
„Proszę was (. . .) abyście nigdy nie
wzgardzili tą Miłością, która jest
największa, która się wyraziła przez
Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu”.
Siostry i Bracia! Bądźmy naprawdę
świadkami tej Miłości! Łagodnie, ale
zdecydowanie; jasno, jednoznacznie,
odważnie – szanując prawa innych,
ale też z mocą i konsekwencją do-
magając się poszanowania naszych
praw. Mamy pełne prawo żyć naszą
wiarą. Prawo, którego nikt nam nie
może odebrać, gdyż wolność religijna
należy do najbardziej podstawowych
praw związanych z godnością oso-
by ludzkiej. Chrystusa nie można
wyznawać jedynie od święta a do
tego po cichu i tylko prywatnie.
Kto kocha, ten nie kryje się ze
swoją miłością. Bądźmy Jego świad-
kami w domu, ale też w życiu pu-
blicznym. Świat ma prawo widzieć
uczniów Jezusa, którzy spotkali Go
osobiście i żyją z Nim na co dzień
w ogromnej zażyłości. My zatem

mamy obowiązek dawać przed świa-
tem świadectwo naszej miłości do
Chrystusa.

Gdy ktokolwiek urąga Krzyżowi
Chrystusowemu, trzeba powiedzieć
jasno: dosyć! Historia świadczy, że
każdy, kto – strojąc się w szaty
obrońcy praw człowieka – walczył
z krzyżem, ostatecznie okazywał się
tyranem. Gdy ktokolwiek próbuje
usunąć Chrystusa z życia publicz-
nego i chce budować Europę bez
Chrystusa, temu trzeba powiedzieć
– zgodnie z prawdą i dla dobra Eu-
ropy – że byłoby to budowanie na
piasku. A nawet gorzej: że podcina
korzenie, z których wyrasta zachod-
nia cywilizacja. Europo! Czas na
poważną refleksję! Czas się określić!
Niech centralne instytucje euro-
pejskie odpowiedzą jednoznacznie:
w imię czego w Europie jest miejsce
dla wszystkich ekstrawagancji, ale
nie ma być miejsca dla Chrystu-
sa? Dlaczego – jak w najczarniej-
szych momentach totalitaryzmów –
pozwala się urągać chrześcijanom
i podburzać przeciwko nam?

2. Bądźcie świadkami Miłości
w rodzinie!

Drodzy małżonkowie! Czcigodni
rodzice! Hasło nowego roku duszpa-
sterskiego w szczególny sposób od-
nosi się do Was. Bądźcie świadkami
Miłości w Waszym ciele i w Waszej
duszy. Niech miłość Wasza będzie
„na wskroś ludzka, a więc zarazem
zmysłowa i duchowa”. Nie kieruj-
cie się jedynie „impulsem popędu
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lub uczuć”. Bądźcie nie tylko jed-
nym ciałem, ale też jednym sercem
i jedną duszą. Równocześnie jednak
bądźcie dla siebie świadkami Miłości
w Waszym ciele. Nie banalizując ży-
cia płciowego pamiętajcie, że jest to
cenne „tworzywo” dane przez Boga
do budowania jedności małżeńskiej.
Rozwijajcie tę „szczególną formę
przyjaźni, poprzez którą małżonko-
wie wielkodusznie dzielą między so-
bą wszystko, bez niesprawiedliwych
wyjątków i egoistycznych rachub”.
Zawsze pamiętajcie, że „kto praw-
dziwie kocha swego współmałżonka,
nie kocha go tylko ze względu na
to, co od niego otrzymuje, ale dla
niego samego, szczęśliwy, że może go
wzbogacić darem z samego siebie”.

[...]
Niech Wasza miłość będzie wier-

na i wyłączna aż do końca życia.
Wierność nie tylko jest możliwa,
ale konieczna, by zasmakować Mi-
łości w całej pełni. Zdrada nie da
Wam tego, za czym tęsknicie. To
możecie odnaleźć tylko we własnym
małżeństwie.

[...]
Siostry i Bracia! Dzisiaj, gdy

otwarcie atakuje się i celowo nisz-
czy wartości rodzinne, potrzebujecie
wsparcia. Cenną pomoc dla Was sta-
nowią ruchy i wspólnoty rodzinne,
gdzie możecie spotkać ludzi po-
dzielających Wasze ideały. Szukajcie
takich środowisk i walczcie o czas
na regularne spotkania.

[...]

4. Eucharystia szkołą i źródłem
Miłości

Siostry i Bracia, „Miłości trzeba
się uczyć”! Przypomnijcie sobie, jak

w dniu ślubu Kościół przyprowa-
dził Was przed ołtarz, na którym
odprawiała się Najświętsza Ofiara.
W ten sposób chciał Wam niejako
powiedzieć: „Patrzcie i uczcie się
kochać. Patrzcie na Chrystusa. On
«umiłowawszy wspólnotę Kościoła
wydał za nią samego siebie». Wpa-
trując się w Eucharystię starajcie
się zapamiętać raz na zawsze Boską
logikę miłowania, która jest logiką
daru z samego siebie”. Umiłowani
w Chrystusie Panu! Eucharystia jest
i pozostanie najwspanialszą szkołą
Miłości. Jej „wychowawcza moc (. . .)
potwierdziła się poprzez pokolenia
i stulecia”. Wy zatem, którzy chcecie
pogłębić Waszą miłość! Wy, którzy
chcecie Waszą miłość ocalić: Przy-
chodźcie najczęściej jak to możliwe
przed ołtarz, by uczestniczyć w Eu-
charystii!

[...]
Pośród Waszych pracowitych dni

znajdujcie też czas na adorację Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. „Adoracja poza Mszą Świętą
przedłuża i intensyfikuje to, co się
dokonało podczas samej celebracji
liturgicznej”. Siostry i Bracia! Eu-
charystia to nie tylko szkoła, ale też
źródło mocy, aby miłować tak, jak
Chrystus nas umiłował. W Waszym
codziennym, małżeńskim miłowaniu
bądźcie świadkami tej Miłości, która
się uobecnia w Eucharystii.

5. Narzeczeni, bądźcie
świadkami Miłości!

A cóż powiedzieć do Was, Młodzi,
którzy dopiero myślicie o małżeń-
stwie? Sługa Boży Jan Paweł II
lubił powtarzać, że jesteście nadzie-
ją Kościoła. Tak. Kościół wciąż ma
nadzieję, że świat będzie lepszy,
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jeśli zechcecie być pośród świata
świadkami Miłości! Pokażcie Wa-
szym rówieśnikom, a przede wszyst-
kim pokażcie sobie wzajemnie, że
wierzycie w wielką, piękną miłość
narzeczeńską i małżeńską oraz że
jesteście gotowi o nią walczyć. O mi-
łość trzeba walczyć! Nie pozwólcie,
aby Wasza miłość była profanowana
przez egoizm czy poszukiwanie za
wszelką cenę jedynie przyjemności
oraz przez zamknięcie się na życie.
„Musicie od siebie wymagać”, aby
nie zbanalizować miłości; aby nie
pomylić jej z przejściowym zaurocze-
niem seksualnością człowieka. Mu-
sicie w Waszej miłości wypłynąć na
głębię i doświadczyć fascynacji oso-
bą, zjednoczenia serc i dusz. Na
jedność ciała jest miejsce w małżeń-
stwie. Nie bójcie się wymagać od

tych, z którymi wiążecie wspólne
plany na przyszłość. Jeśli są godni
waszej miłości – zechcą sprostać wy-
maganiom, jakie im w imię Praw-
dy postawicie. Współżycie przed-
małżeńskie, wspólne zamieszkanie
przed ślubem, pornografia i rozwią-
złość, nieprzyzwoite rozmowy i fil-
my – to wszystko niszczy Waszą
miłość w samym zarodku. W tym
miejscu należy przypomnieć o odpo-
wiedzialności rodziców za właściwe
przeżywanie narzeczeństwa przez
ich dzieci. Nie da się z wiarą pogo-
dzić przyzwolenia na grzeszne życie
narzeczonych.

[...]

Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce

CZAS WCHODZENIA W ŻYCIE DOROSŁE

Wiek dorastania (mniej więcej
dwanaście – osiemnaście lat) to po-
czątki okresu, kiedy następuje doj-
rzewanie seksualne, stanowiące we-
wnętrzną bazę hormonalną zmian.
Dzieci są w tym okresie bardziej po-
datne na choroby, łatwiej się męczą,
często są rozdrażnione, a ich uczucia
stają się chwiejne i łatwo przerzuca-
ją się ze skrajności w skrajność: od

zachwytu do rozpaczy. Bardzo szyb-
ko wtedy rosną, często ten wzrost
jest nie całkiem proporcjonalny, np.
długość kończyn i waga ciała rosną
szybciej niż mięsień serca. Stąd za-
słabnięcia, senność, trudność w sku-
pieniu uwagi i nieraz kłopoty z nauką
szkolną. Wszystko to następuje około
dwóch lat wcześniej u dziewczynek,
które w piątej klasie są nieraz o gło-
wę wyższe niż ich koledzy. Dlatego
przygotowanie do okresu dorastania
i uprzedzenie o kłopotach z nim
związanych w klasie czwartej nie
jest wcale za wczesne.

Okres dorastania to nie tylko doj-
rzewanie fizyczne, to czas wchodze-
nia w życie dorosłe, kiedy człowiek
nie jest już dzieckiem, ale nie jest
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też dojrzały. Ten okres ma ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju jednostki,
a także dla rozwoju społeczeństw,
gdyż jest nie tylko wprowadzeniem
w życie dorosłe, w sensie fizycznym,
i w sposób życia, ale także przez
swoją długotrwałość okazją do prze-
wartościowań, do tworzenia nowych
idei, do pójścia dalej niż starsze
pokolenie.

Żeby to było możliwe, dziecko
musi najpierw zakwestionować to,
co przedtem przyjmowało „na wia-
rę” i bez zastrzeżeń, musi samo
przemyśleć na nowo.

Dziecięcy egoizm powoli przecho-
dzi w autorefleksję. Po zastanowie-
niu, uczy się wczuwania w przeży-
cia innych ludzi. Zawiązuje głębsze
i trwalsze przyjaźnie, przeżywa mło-
dzieńcze zakochania. Poznaje swoją
odrębność już nie tylko fizyczną – co
stało się w pierwszych latach życia –
ale psychiczną, dostrzega możliwość
zajęcia stanowiska odrębnego od in-
nych. Przez uzyskanie samodziel-
ności myślowej zmienia się pozycja
dziecka. Już nie tylko zależy od in-
nych, lecz samo może dawać. Może,
ale z tej możliwości rzadko umie
korzystać. Na razie walcząc o sa-
modzielność jest przede wszystkim
krytyczne wobec wszystkich. Małe
dziecko mogło być nieposłuszne, ale
nie kwestionowało samej zasady au-
torytetu dorosłych. Teraz wszystkie
autorytety są zakwestionowane. To
okres wielkiego krytykowania rodzi-
ców, starszego pokolenia i całego
świata.

Dziecko odczuwa swoją samo-
dzielność i psychiczną niezależność.
Dostrzega niesprawiedliwość i za-
kłamanie. Ustosunkowuje się do
nich krytycznie, równocześnie jed-
nak czuje się bezsilne, nie umie

działać. Zajęte analizowaniem same-
go siebie i ocenianiem innych nie
wie jeszcze, co robić, by zły stan
zmienić. Nie umie jeszcze podjąć
odpowiedzialności za innych.

W tym okresie starsze pokolenie
powinno młodym pomagać nie ty-
le tłumiąc ich krytycyzm, co ucząc
zrozumienia: zrozumienia siebie, ko-
legów, rodziców. Początkowo nie jest
to łatwe, bo dzieci dorastające mają
tendencję do widzenia wszystkiego
krańcowo: czarno-białe, stąd ich są-
dy są powierzchowne i kategoryczne.
Staranie o wzajemne zrozumienie
musi polegać na spokojnym wysłu-
chiwaniu tego, co dziecko ma do
powiedzenia, na cierpliwym czeka-
niu, żeby wytłumaczyło swój punkt
widzenia i na pokazywaniu rzeczy
także od swojej strony i wyjaśnianiu
swoich motywów.

Pomocą będzie tu pełna spokoju
atmosfera domowa. Dziś, gdy życie
codzienne jest tak trudne, a wszy-
scy bardzo zmęczeni, niełatwo o ten
spokój, ale trzeba się przynajmniej
starać o pewien dystans do kłopo-
tów, do samego siebie, a nawet do
wynikających awantur.

Pęd do samodzielności jest u na-
stolatków słuszny, a nawet koniecz-
ny, ponieważ jednak nie łączy się
jeszcze z doświadczeniem, może do-
prowadzać do sytuacji trudnych,
a nawet dramatycznych. Pomocą
znowu niech nie będzie tłumienie
tej naturalnej tendencji, ale uczenie
refleksji i odpowiedzialności za swoje
czyny.

Najsłuszniejszym wyjściem jest
traktowanie dorastającego dziecka
coraz bardziej po partnersku, to zna-
czy trzeba wspólnie omawiać sprawy
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przed podjęciem decyzji, doprowa-
dzać do pewnych umów, np. doty-
czących podziału obowiązków, pory
wracania do domu itd. Zapewne te
umowy będą nieraz łamane – wtedy
trzeba się modlić o cierpliwość i za-
czynać od początku. Mimo wszystko
jednak demokracja daje w domu naj-
lepsze wyniki. W demokracji wszyscy
mają równe prawo do szacunku, do
wypowiedzenia swojego zdania, ale
też wszyscy mają obowiązki. W de-
mokracji decyzje władzy są jawne,
a zasada ta daje świetne rezultaty i w
domu. Jeśli na przykład wiadomo, ile
rodzice zarabiają, ile kosztuje jedze-
nie, opał itp., to sprawa zakupu (lub
nie) czegoś, czego dziecko pragnie,
nie będzie w jego oczach wynikiem
złego humoru czy uporu rodziców,
ale logicznym następstwem faktów.

W ten sposób dzieląc się decydo-
waniem, rodzice uczą dzieci wcho-
dzenia zarazem w obowiązki i od-
powiedzialność. Okazując dzieciom
zaufanie, pokazują, że same muszą

odpowiadać za siebie. Oczywiście,
pewne normy są w każdej rodzinie
konieczne i tym bardziej stanowczo
mogą być przestrzegane, im mniejszą
wagę przywiązuje się do nieistotnych
drobiazgów. Konieczna jest też pew-
ność, że jeśli dziecko w swojej drodze
do dojrzałości zrobi błąd, rodzice na
pewno mu pomogą.

Dziecko ćwiczy się powoli w po-
dejmowaniu decyzji, w rozumieniu
innych, w powściąganiu siebie, a kie-
dy nauczy się już nie tylko współczuć,
ale i pomagać, nie tylko krytykować,
ale działać aktywnie na rzecz in-
nych ludzi, już nie będziemy o nim
mówić „dziecko”. To już właściwie,
niezależnie od wieku, człowiek doj-
rzały, który umie patrzeć na sprawy
nie tylko ze swojego punktu widze-
nia. Zachowuje zdolność krytycyzmu
i współczucia, ale umie też aktywnie
i konsekwentnie działać w obranym
celu i podejmować odpowiedzialność.

Opr. ks. Adam Kroll

OTO BARANEK BOŻY,
KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA. . . (1)

Od VII wieku podczas łamania
chleba zaczęto śpiewać „Baranku Bo-
ży”. Zwyczaj ten wprowadził papież
Sergiusz I (687–701). Na początku
śpiewano tak długo jak trwało łama-
nie chleba. Później, po wprowadze-
niu hostii, powtarzano trzykrotnie
to wezwanie. W X wieku wprowadzo-
no zmianę w trzecim powtórzeniu:
zamiast „zmiłuj się nad nami” za-
częto śpiewać „obdarz nas pokojem”.
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Zmiana ta związana była z male-
jącym znaczeniem łamania chleba,
i rosnącym znaczeniem obrzędu po-
całunku pokoju. Forma ta zachowała
się do dzisiaj. Dzisiaj również można
powtarzać wezwania jeśli łamanie
Hostii trwa dłużej.

Mszał Piusa V nakazywał, by
kapłan – po odmówieniu w ciszy mo-
dlitwy przygotowawczej, słów „Panie
nie jestem godzien. . .” oraz spożyciu
Komunii – ukazał wiernym Hostię
mówiąc: „Oto Baranek Boży. . .”.
Słowa te, nawiązujące do zawołania
Jana Chrzciciela (J 1,29), obowią-
zywały wprawdzie dopiero od XVI
wieku, jednak ich korzenie sięgają
praktyki dużo wcześniejszej, wspo-
minanej już w „Konstytucjach Apo-
stolskich”. Ponadto w formule: „Oto
Baranek Boży. . .” dodano słowa z Ap
19,9: „Błogosławieni, którzy zostali
wezwani na Jego ucztę”. Jako odpo-
wiedź – zarówno kapłan jak i wierni
– zaczęli mówić to, co kiedyś wcze-
śniej, w innym miejscu liturgii sam
kapłan wypowiadał po cichu: „Panie,
nie jestem godzien. . .”

Powyższy znak liturgiczny „Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata. . .” podkreśla zbawcze działa-
nie Jezusa-Baranka Bożego. W tym
znaku prosimy Jezusa, aby uzdrowił
naszą duszę.

Jaka choroba trapi naszą duszę
w chwili przystępowania do Komunii
świętej? Jan Paweł II w Encyklice
o Eucharystii, mówi: „Jeżeli chrze-
ścijanin ma na sumieniu brzemię
grzechu ciężkiego, to aby mógł mieć
pełny udział w Ofierze Eucharystycz-
nej, obowiązkową staje się droga po-
kuty, przez sakrament Pojednania”
(EdE 37). Eucharystia nigdy nie
zastąpi sakramentu pokuty.

Uczestnicząc we Mszy św. po
spowiedzi, w czasie całej celebracji
Eucharystii, słyszymy o grzechu. Te-
mat ten jest obecny w modlitwach
i czytaniach, przypominają o nim
gesty i postawy.

Nasuwa się pytanie: czy po spo-
wiedzi pozostaje jeszcze w człowie-
ku jakaś postać grzechu i dopiero
w Eucharystii dokonuje się pełne
wyzwolenie?

W refleksji nad tajemnicą grze-
chu uderza nas obecne w Piśmie
świętym i tradycji Kościoła rozróż-
nienie na „grzechy”, których jest
wiele, gdyż grzeszymy myślą, sło-
wem, uczynkiem i zaniedbaniem
oraz na „grzech”, który jest je-
den, ale jest obecny w każdym złym
czynie człowieka. On jest jak złe
drzewo rodzące złe owoce, jak pole,
na którym nieprzyjaciel zasiał liczne
chwasty, jak wirusy choroby, które
niszczą organizm.

Trzeba powrócić do Księgi Ro-
dzaju i zobaczyć skutki, jakie pozo-
stawił grzech Adama i Ewy. Przez
czyn zerwania owocu z drzewa po-
znania dobra i zła, zostało zachwiane
zaufanie do słowa Bożego.

Zwątpienie i podejrzliwość są
sprawą bardzo osobistą między czło-
wiekiem a Bogiem. Niedowierzanie
słowu, które Bóg wypowiedział, jest
zlekceważeniem Jego samego i cał-
kowitą zmianą Jego wizerunku. Bóg
nie jest już dla człowieka jedynym au-
torytetem w poznaniu prawdy i dą-
żeniu do dobra. Człowiek rozważa
słowo Kusiciela z takim samym na-
stawieniem jak słowa Boga. Sam
decyduje, komu przyznać rację. Je-
śli uzna, że Kusiciel mówi bardziej
przekonująco, to za nim idzie. Je-
śli w jakiejś sprawie przyzna rację
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Bogu, to będzie Mu posłuszny. Bóg
w tym momencie przestał być dla
człowieka prawdziwym Bogiem. Nie
jest już ponad wszystkimi i pierwszy
ze wszystkich. Jest jednym z wie-
lu nauczycieli i towarzyszy życia.
Z czasem człowiek posunie się nawet
tak daleko, że oskarży Boga o to,
że działa na szkodę ludzi i skaże
Go na śmierć. Prawda ta objawiła
się w życiu, a szczególnie w mę-
ce i śmierci Jezusa. Równocześnie
Zbawiciel objawił światu, że jedy-
ną drogą prowadzącą do szczęścia
jest autentyczne i bezwarunkowe
uwierzenie Ojcu oraz wierne wypeł-
nienie Jego woli. Kiedy zaś Zbawiciel
przekazywał apostołom obietnicę ze-
słania Ducha Świętego, wyjaśniał
im, że do najważniejszych zadań
Parakleta będzie należeć przekony-
wanie świata o grzechu. Mówił o jed-
nym grzechu, jakby podkreślając, że
u podstaw wszystkich złych dzia-
łań człowieka, leży jedna zła siła.
Nazwał ją słowami: Nie wierzą we
mnie (J 16, 9). W słowach Jezu-
sa dostrzegamy nie tylko niezwykle
ważną wypowiedź na temat postawy
ludzi wobec Niego samego, lecz także
swoisty komentarz do grzechu popeł-
nionego przez pierwszych rodziców.
Korzeniem grzechu pierworodnego,
a także źródłem zła popełnianego
przez ludzi każdej epoki jest niedo-
wierzanie Bogu. Człowiek nie bierze
na serio słów Boga, a tym samym
nie traktuje poważnie samego Bo-
ga. Stale Boga posądza o to, że
zaniedbuje biednych i że dopuszcza
niesprawiedliwość na świecie. Wyda-
je mu się, że Bóg nie wykorzystuje
dobrze swojej wszechmocy, a Jego
miłość nie dość czytelnie objawia się
w codzienności. Wirus niedowierza-
nia kryje się nawet za szczerymi

wyznaniami, mówiącymi o miłości
Boga. Tę chorobę Chrystus określa
następującymi słowami: „Nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J
20, 27). Jednak choroba ta tak głębo-
ko przeniknęła w ludzką naturę, że
tylko przy pomocy Ducha Świętego
może zostać wyleczona. Chrześcija-
nie otrzymują więc Ducha Świętego,
aby przekonywał ich o tym jednym
i podstawowym grzechu, jakim jest
nie branie na serio i z absolutną
pewnością każdego słowa, które Bóg
wypowiedział i nie okazywanie Mu
pełnego zaufania we wszystkim, co
czyni.

Pan Jezus rozpoczął swoje pu-
bliczne nauczanie od wezwania: „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mk l, 15). W tych słowach podkreśla
ścisły związek nawrócenia i wiary.
Głębia nawrócenia oznacza uwierze-
nie bez żadnych ograniczeń w Jezusa
i Jego Ewangelię. Z tego uwierze-
nia rodzi się nawrócenie. Im głębsze
uwierzenie i zaufanie, tym pełniej-
sze nawrócenie. Im więcej w duszy
człowieka pozostaje wirusów niepew-
ności, zwątpienia, niedowierzania,
nieufności lub lekceważenia słowa
Bożego, tym bardziej nawrócenie
jest powierzchowne.

Trzeba więc dać się prowadzić
Duchowi Świętemu, gdyż tylko On
może przekonać człowieka zarówno
o jego grzechu, jak i o nieskończo-
nej i bezwarunkowej miłości Boga.
To Duch Święty uczy zaufania do
Jezusa i do Ojca. Bez tego zaufania
nie da się budować autentycznych
relacji osobowych. Pan Jezus powie
do św. Faustyny: „Najboleśniej ra-
nią mnie grzechy nieufności” (Dz.
1076). Nieufność rodzi się z niedo-
wierzania. Człowiekowi wydaje się,

14



że wiele obietnic Boga się nie spełnia
i zaczyna być podejrzliwy. Nie ufa
już każdemu słowu. Niektóre pomi-
ja, dokonuje wyboru. Jedne zdania
Ewangelii bierze na serio, od innych
ucieka. Nie jest przekonany, czy moż-
na im zaufać. Nieufność bardzo boli.
Znamy ten ból w naszym ludzkim
życiu. Boli nas, gdy ktoś nam nie ufa,
zamyka się przed nami. Jeśli Jemu
nie ufamy, to zadajemy śmiertelną
ranę Jego kochającemu Sercu.

Św. Jan Chrzciciel wskazując na
Jezusa mówi: „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata” (J 1, 29).
Gładząc ten podstawowy grzech nie-
dowierzania, nie traktowania na se-
rio, nieufności, leczy także świat
z wszystkich szczegółowych grze-
chów. Ktokolwiek bowiem, zjedno-
czony z Jezusem, w pełni ufa każde-
mu słowu, które wychodzi z ust Bo-
żych, wyzwala się też z pragnienia,

aby szukać szczęścia poza światem
prawdy, dobra i miłości. Coraz rza-
dziej też ulega takim pokusom. Jest
to jednak proces, który trwa całe
życie.

Komunia człowieka z Jezusem
i Jego Kościołem, przeżywana w Eu-
charystii, choć jest rzeczywista, to
jednak posiada braki. Stale istnie-
ją w człowieku przeszkody, które
nie pozwalają na pełne zjednoczenie.
Osłabiona jest jego wola, zaślepio-
ny rozum, zranione serce. Eucha-
rystia jest więc wielkim procesem
uzdrowienia ludzkiej natury, skażo-
nej grzechem i narażonej na pokusy
Złego.

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Poznajemy bohaterów biblijnych

Nie wszystko dla dziecka jest
w Piśmie świętym zrozumiałe i od-
powiednie. Dlatego należy dokonać
wyboru takich tekstów, które dziec-
ko z łatwością zrozumie, których
będzie słuchało z zainteresowaniem,
ponieważ są proste i żywe. Spo-
śród tych, które my sami lubimy
opowiadać, wybierzmy fragmenty
zawierające przesłanie religij-
ne, odpowiednie do jego wieku
i stopnia rozwoju. Początkowo po-
rządek chronologiczny oraz logiczne
powiązania między tymi opowiada-
niami nie są ważne – na tym etapie
nie ma to dla dziecka żadnego zna-
czenia.
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Zwłaszcza w przypadku Starego
Testamentu warto zajrzeć do wy-
borów tekstów przystosowanych do
wieku dziecka. Znajdziemy w nich
opowieści przedstawiające wielkich
przyjaciół Boga, takich jak Abraham,
Mojżesz, Samuel, Eliasz, Dawid, Iza-
jasz...

Książka Dobra Nowina, Stary
i Nowy Testament dla małych
dzieci będzie służyła nam ogromną
pomocą. Przeznaczona jest ona nie
tylko dla maluchów, lecz także dla
dzieci starszych oraz rodziców. Na-
wet jeżeli nie wykorzystamy wszyst-
kich zamieszczonych tam fragmen-
tów, przydadzą się nam wspaniałe
opowiadania dotyczące postaci Sta-
rego i Nowego Testamentu, a także
modlitwy, którymi będziemy mogli
podpowiedzieć dziecku.

Zauważymy, że wkrótce dziec-
ko zapragnie poznać dalsze losy
Jezusa Chrystusa, którego widział
jako Dzieciątko leżące w żłóbku. Za-
cznijmy od wspólnego oglądania
ilustracji w książkach lub albu-
mach. Bardzo proste i łatwe do zro-
zumienia zamieszczone tam rysunki
doskonale przemawiają do wrażli-
wości dziecka. Oglądajmy je razem,
odpowiadając na pytania zadawa-
ne przez dziecko. Niektóre z wielu
książek dotyczących Ewangelii, z ra-
cji świetnego tekstu i wspaniałych

ilustracji, stają się ulubionymi lektu-
rami dzieci. Poprzez bliski kontakt
z Jezusem poznają one stopniowo
Jego potęgę i miłość do ludzi.

Na samym początku przedstaw-
my dziecku związki Jezusa z Je-
go Ojcem, zwróćmy uwagę na to
jak serdecznie przyjmuje On
tych, których spotyka – dzie-
ci, chorych, Bartłomieja, Zacha-
riasza..., tych wszystkich, którzy
z radością słuchają Jego Słowa.

Będziemy mogli opowiedzieć
o Męce i Zmartwychwstaniu – tyle,
ile dziecko będzie w stanie zrozu-
mieć. Nie musimy mówić wszyst-
kiego od razu, najważniejsze jest,
aby budować jego wiarę.

Starajmy się przedstawiać Jezusa
jako wiecznie żywego Przyjacie-
la, o którym mówimy z radością.
On przecież jest wciąż obecny wśród
nas, w naszym życiu i zawsze pragnie
coś nam powiedzieć. Jeżeli dziecko
dostrzeże, że mówimy o Bogu i Chry-
stusie z radością, miłością i entuzja-
zmem. . . To już będzie nasz sukces,
nawet jeśli nie zawsze będziemy opo-
wiadać Pismo święte tak dobrze, jak
byśmy chcieli i jak należałoby to
czynić.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Czy pocałunek jest grzechem? (2)

W Piśmie Świętym czytamy: po
owocach poznacie. To bardzo cen-
na wskazówka dla oceny moralnej
czynu. Może być tak, że pocałunek

był wynikiem najczystszych intencji,
oznaczał prawdziwe przywiązanie,
oddanie – miłość, przebiegał „mu-
śnięciowo” i niewinnie, a jednak
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spowodował niezamierzoną reakcję,
którą łatwo zmierzyć napięciem czy
wręcz podnieceniem, pojawiającym
się zwłaszcza w ciele chłopaka. Dzie-
je się tak bardzo często na początku
znajomości nastolatków. O reakcji
ciała w tym wypadku decyduje nie
tyle siła bodźca wynikająca wprost
z czynu, co tzw. bodźce psycho-
genne, czyli wyobrażeniowe. Nad-
miernie pobudzona wyobraźnia jest
równie niebezpieczna jak bezpośred-
nie gesty ciała. Czy niezamierzony,
a jednak zaistniały skutek przesądza
o tym, że działanie było grzeszne?
Nie! Grzechem przecież nie może
być (skądinąd prawidłowa i będąca
objawem zdrowia) reakcja ciała.

Sięgnijmy do katechizmu: grzech
jest to świadome i dobrowolne... Je-
żeli „coś” nastąpiło niespodziewanie,
zaskoczyło i było nie do przewidzenia
(mamy wszakże rozum i pewne rze-
czy potrafimy przewidzieć), trudno
doszukiwać się w tym „czymś” zła
moralnego. Ale uwaga! Następnym
razem nie możemy już powiedzieć,
że nie wiedzieliśmy i wówczas poja-
wia się odpowiedzialność za stwarza-
nie okoliczności, które jak wiadomo
z wcześniejszego doświadczenia mo-
gą przynieść niezamierzony skutek.

Chłopaku i dziewczyno, za-
stanówcie się uczciwie – jaki
jest skutek waszego pocałunku?

Tu znowu przypomina się arcy-
mądre katechizmowe zalecenie uni-
kania okazji do grzechu i pawłowe:
kto stoi, niech baczy, by nie upadł.

Wielu młodych ludzi powtarza:
nasza bliskość jest co prawda
bardzo intymna, lecz my dobrze
znamy granicę, której na pewno
nie przekroczymy. Iluż dobrych,
wrażliwych młodych ludzi, mimo po-
wyższych deklaracji, wchodząc na
ścieżkę pobudzenia seksualnego, po-
gubiło się kompletnie, nie wiedząc
nawet jak i kiedy. Tu działają ogrom-
ne siły i rozsądek podpowiada, by
ich nie lekceważyć. Skoro tylu się
pogubiło, rozumna pokora nakazu-
je ostrożność zamiast buńczucznego
zadufania we własne siły, w swoją
doskonałość. Ktoś porównał budo-
wanie pobudzenia seksualnego do
wchodzenia na stopnie zjeżdżalni na
placu zabaw. Wchodzi się pomalut-
ku, lecz kiedy nagle zaczyna się
zjeżdżać, wtedy żadna siła nie jest
w stanie powstrzymać jazdy w dół.
Każde pojawiające się napięcie sek-
sualne powinno być ostrzeżeniem:
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Uwaga, gesty wchodzą w fazą
niebezpieczną. Wycofaj się! Moż-
liwość pogubienia się i stracenia
kontroli nie jest jedyną przyczyną,
dla której nie należy wkraczać na
ścieżkę pobudzenia seksualnego bez
„słusznego powodu”. (Przy czym do-
dać należy, że jedynym „słusznym
powodem” jest bezpośrednie przy-
gotowanie do współżycia małżeń-
skiego). Drugą, równie ważną przy-
czyną, by nie wchodzić na ścieżkę
pobudzeń, jest utrwalanie się stereo-
typu przeżywania doznania seksu-
alnego w niewłaściwym kontekście.
Następuje wówczas deformacja kon-
strukcji psychoseksualnej, ważnego
składnika osobowości. I znowu je-
dynym właściwym – i tym samym
pozytywnie budującym osoby i ich
więź – kontekstem pobudzenia jest
współżycie pary małżeńskiej. Jeżeli
jedynym miejscem, w którym pobu-
dzenie seksualne jest dobrem, jest
łoże małżeńskie, to świadome uru-
chamianie go w innych okoliczno-
ściach jest wykroczeniem przeciwko
przykazaniu „nie cudzołóż”.

Chłopaku i dziewczyno, nie
igrajcie z siłą pobudzenia seksu-
alnego.

Na koniec jeszcze jedno dopo-
wiedzenie. Poruszamy się po terenie
delikatnym, powiedziałbym subtel-
nym i bardzo łatwo o nieporozu-
mienie ze względu na nieprecyzyj-
ność i wieloznaczność języka, któ-
rym się posługujemy. Pragnę zatem
rozróżnić pojęcia „przyjemność sek-
sualna” i „pobudzenie seksualne”.
Pobudzenie jest stanem fizjologicz-
nym zdrowego organizmu, obawia-
jącym się napięciem („wyczuwam
istnienie” narządów rozrodczych),
podnieceniem (gotowość narządów

rozrodczych do działania), który
prawidłowo kończy się działaniem
płciowym (wytrysk nasienia męża
do dróg rodnych żony). Tymczasem
przyjemność seksualna jest pojęciem
dużo szerszym. Seks to po polsku
płeć. Każda komórka ciała człowieka
jest oznaczona, ktoś powiedział –
stygmatyzowana – płcią, męską lub
kobiecą. Wszystko, co robimy jest za-
tem „płciowe”. Czerpanie naturalnej
przyjemności z wzajemnej atrakcyj-
ności, wręcz swoistego przyciągania
płci, nie musi mieć nic wspólnego
z jakimkolwiek pobudzeniem seksu-
alnym w rozumieniu wyjaśnionym
powyżej. Mężczyźni chcą impono-
wać kobietom, chcą być podziwiani
przez nie (mężczyzna długo pozosta-
je pod wrażeniem... jakie zrobił na
kobiecie). Kobiety pragną się podo-
bać mężczyznom (mimo, że niektóre
mówią, a nawet myślą, że się stro-
ją i upiększają dla samych siebie).
Pewien stary zakonnik ze skruchą
wyznał, że zawsze wolał rozmawiać
z kobietą młodą i piękną niż ze starą
i brzydką. W cieszeniu się natu-
ralną atrakcyjnością w kontaktach
z drugą płcią nie ma niczego złego.
A przecież przyjemność tę można
nazwać „seksualną”, bo jej źródłem
są różnice płci. W tym rozumieniu,
chłopak i dziewczyna „chodzący” ze
sobą mogą czerpać ogrom radości
i przyjemności seksualnych płyną-
cych z wzajemnej atrakcyjności róż-
nych płci (tylko proszę nie wyrywać
tego zdania z kontekstu, bo mogłoby
być opacznie zrozumiane).

Chłopaku i dziewczyno, za-
stanówcie się uczciwie – czy
wasz pocałunek rodzi przyjem-
ność czystą czy nieczyste pobu-
dzenie seksualne?

„Miłujcie się” 5/2003
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KUNEGUNDA PAWŁOWSKA
122. rocznica urodzin

Kunegunda Pawłowska

Kunegunda Józefa Pawłowska
urodziła się 26 lutego 1888 roku
w Zakrzewie w powiecie złotowskim
na ziemi krajeńskiej jako córka Sta-
nisława (ur. 5.05.1852 r.) i Józefy
z domu Sióda (ur. 19.05.1852 r.).
Posiadała piątkę rodzeństwa: Marię

Gertrudę ur. 16.08.1882 r., Ignacego
Bernarda ur. 31.07.1883 r., Helenę
ur. 17.05.1885 r., Wincentego Mi-
chała ur. 20.08.1886 r., i najmłodszą
Scholastykę Megi ur. 22.08.1889 r.

Krajna to kraina historyczna
w Polsce leżąca na samej północy
Wielkopolski. Od północy graniczy
z Pomorzem Zachodnim, od wscho-
du z Kujawami, a od południa z Pa-
łukami. Zawarta między rzekami
Dobrzynką i Kamionką (od półno-
cy), Notecią (od południa), Gwdą
(od zachodu) i Brdą (od wschodu).
Nazwa krainy pochodzi od histo-
rycznego położenia tego regionu na
skraju (kraju) państwa polskiego,
graniczącego z państwem pomor-
skim. Krajna ma swoją kulturę
i gwarę. W okresie zaborów i pierw-
szych lat odzyskania niepodległości
przez Polskę, Krajna była ośrod-
kiem walki o prawa mniejszości pol-
skiej w Niemczech, którą kierował
ks. Bolesław Domański z Zakrzewa.

Z miejscem urodzenia Kunegun-
dy Pawłowskiej wiąże się cieka-
wostka, mianowicie został tam za-
projektowany znak – rodło. Symbol
używany przez Związek Polaków
w Niemczech w latach 1919–1939.

Fragment księgi parafialnej z Zakrzewa z wpisem dotyczącym chrztu Kunegundy
Pawłowskiej
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Znak rodła

Był odpowiedzią na zakaz używania
godła Polski. Został zaprojektowa-
ny w Zakrzewie. Projekt graficz-
ny Janiny Kłopockiej, autor nazwy
Edward Osmańczyk. W sierpniu
1932 roku kierownictwo Związku
Polaków w Niemczech przyjęło je
za swój znak. Był przeciwstawiany
swastyce. Symbolizował bieg Wisły
z zaznaczonym miastem królew-
skim – Krakowem. Oznaczał łącz-
ność Ziemi Krajeńskiej z państwem
polskim. Obecnie jest to jeden z uży-
wanych herbów Krajny.

Kunegunda Pawłowska ukoń-
czyła Seminarium Prywatne dla
ochroniarek (przedszkolanek) Wa-
lerii Puffkówny w Poznaniu
w 1907 r. Z województwa poznań-
skiego w 1929 r. przybyła do pracy
w Gdańsku już jako osoba starsza
z dużym zawodowym i społecznym
doświadczeniem. Została kierow-
niczką otwartej 1.02.1930 r. Ochron-
ki Macierzy Szkolnej w Trąbkach
Wielkich.

Poza pracą ochroniarki była ak-
tywną uczestniczką życia polonij-
nego. Prowadziła szereg zespołów
amatorskich i kółek zainteresowań.
Aktywna działalność społeczno-na-
rodowa wśród miejscowych Polaków
mocno niepokoiła Niemców, którzy

wszelkimi sposobami utrudniali jej
życie i działalność. 30.08.1932 r. za-
mknięto ochronkę na okres jednego
roku w wyniku fałszywych oskar-
żeń. Senat Gdański jako przyczynę
podał uczenie dzieci języka polskie-
go i zorganizowanie obchodów dnia
3 Maja w 1932 roku, w których
brały udział dzieci polskie z Trąbek
i Gdańska. Dzięki interwencji Ligi
Narodów ochronka została otwarta
z dniem 6.09.1933 r. Od 1934 roku,
tj. z chwilą otwarcia Szkoły Macie-
rzy Szkolnej, nastąpiła ścisła współ-
praca pomiędzy ochronką i szkołą.
Od 1938 r., kiedy powstała w Trąb-
kach polska Szkoła Dokształcająca,
Kunegunda Pawłowska prowadzi-
ła w niej zajęcia szkolne. Współ-
pracowała również z tajnym PWK
utrzymując kontakt z poznańską
komórką tej organizacji, a tuż przed
wybuchem wojny uruchomiła polo-
wą apteczkę.

1.09.1939 r. została aresztowa-
na razem z nauczycielką Anną
Burdówną, z którą odtąd dzie-
liła wspólny los. Poprzez areszt
w Pruszczu Gd., więzienie Schies-
stange w Gdańsku (ul. Kurkowa),
roboty rolne i gospodarcze w Wysze-
cinie koło Wejherowa trafiła do obo-
zu koncentracyjnego Ravensbrück
w kwietniu 1940 roku. Tam zatrud-
niono ją do robienia na drutach
skarpet dla wojska. Brała również
udział w akcji tajnej konspiracyj-
nej drużyny harcerskiej „Mury”,
organizowała imprezy kulturalno-
-oświatowe i tajne nauczanie. Więź-
niarki nazywały ją „kanonikiem”,
gdyż zawsze niosła pomoc najbar-
dziej potrzebującym.
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Zimą 1945 r. wywieziono ją
z młodymi więźniarkami do obo-
zu koncentracyjnego Bergen-Belsen
koło Hanoweru – dzięki czemu unik-
nęła komory gazowej. Lecz w tym
obozie były bardzo złe warunki
bytowe i K. Pawłowska zachoro-
wała na tyfus plamisty. Doczekała
15 kwietnia 1945 roku wyzwolenia
obozu przez armię brytyjską. Zosta-
ła przeniesiona z innymi chorymi

do odległych o kilka kilometrów
koszar wermachtu w Bergen-Ohne,
gdzie Anglicy zorganizowali Displa-
ced Person Camp (Obóz Osób Prze-
siedlonych). Na wolności przeży-
ła niecały miesiąc, ale jako czło-
wiek wolny – zmarła w szpitalu
11.05.1945 r. Została pochowana na
cmentarzu na terenie koszar.

Oprac. Przemysław Sautycz

Wyciąg z angielskiej książki zgonów z wpisem dotyczącym Kunegundy Pawłowskiej

80-LECIE POLSKIEJ OŚWIATY
w Trąbkach Wielkich

W związku z 80. rocznicą powo-
łania w Trąbkach Wielkich pierw-
szej polskiej placówki oświatowej,
jaką była Ochronka nr 11 Polskiej
Macierzy Szkolnej, nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich podjęli pracę nad uczcze-
niem tej ważnej rocznicy. 25 paź-
dziernika 2009 roku delegacja na-
uczycieli z naszej szkoły wzięła
udział w otwarciu wystawy doty-
czącej pobytu Polaków w obozach
koncentracyjnych w Ravensbrück
i Sachsenhausen.

Byliśmy zaproszeni ze względu
na przekazanie materiału dotyczą-
cego Anny Burdówny.

Następnego dnia udaliśmy się
do miejsca pamięci Bergen-Belsen,

Fragment zaproszenia na wystawę do-
kumentującą pobyt Polaków w obo-
zach koncentracyjnych w Ravensbrück
i Sachsenhausen
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wstąpiliśmy do działu oświatowe-
go, gdzie zajęła się nami bardzo
serdecznie pani Martina Staats, od
której dostaliśmy kopie wszystkich
dokumentów, jakie zachowały się po
wyzwoleniu.

11 listopada przeprowadziliśmy
kwerendę w Archiwum Diece-
zji Kołobrzesko-Koszalińskiej, gdzie
z ksiąg parafialnych z kościoła pod
wezwaniem Marii Magdaleny w Za-
krzewie uzyskaliśmy fotokopie do-
tyczące urodzin i chrztów oraz mał-
żeństw rodziny Pawłowskich.

Bardzo nam zależy na wszelkich
pamiątkach związanych zdziałalno-
ścią ochronki i szkoły podstawowej,
organizacji polonijnych z okresu

Wolnego Miasta Gdańska. Jesteśmy
w stanie zrobić na miejscu w szko-
le kolorowe kopie dokumentów lub
zdjęcia pamiątek.

W 122. rocznicę urodzin Kune-
gundy Pawłowskiej, 26 lutego o go-
dzinie 9.00 zapraszamy wszystkich
chętnych na Mszę św. w tutejszym
kościele parafialnym. Na wiosnę
zamierzamy ponownie pojechać do
Bergen-Belsen i postawić nagro-
bek na mogile naszej patronki, jak
również odwiedzić miejsce pamię-
ci Ravensbrück, gdzie Pawłowska
spędziła pięć lat w niewoli.

Przemysław Sautycz

SZKOLNICTWO POLSKIE W TRĄBKACH WIELKICH
w okresie międzywojennym

Obszary te przez wiele lat znaj-
dowały się pod zaborem pruskim.
Radykalne posunięcia germaniza-
cyjne, poparte odpowiednimi usta-
wami na przełomie XIX i XX wieku,
spowodowały, że na terenie byłego
zaboru nie było szkół polskich.

Na mocy Traktatu Wersalskiego
Trąbki Wielkie należące do po-
wiatu Gdańskie Wyżyny znalazły
się w obszarze Wolnego Miasta
Gdańska, które obejmowało: mia-
sto Gdańsk, miasto Sopot, powiat
Gdańskie Niziny, powiat Gdańskie
Wyżyny i powiat Wielkie Żuławy.

Najwięcej ludności polskiej (ok.
30%) mieszkało w powiecie Gdań-
skie Wyżyny, a Polacy stanowili
większość m.in. w Trąbkach Wlk.,

Ełganowie, Postołowie, Kleszcze-
wie.

Zachowanie polskości zależało
przede wszystkim od możliwości
nauki języka ojczystego w szkołach.
Zgodnie z ustawodawstwem gdań-
skim miały powstawać publiczne
szkoły podstawowe z polskim ję-
zykiem nauczania (tzw. senackie),
lub klasy z j. polskim w szko-
łach niemieckich. Mimo, że w wielu
miejscowościach były warunki do
nauki, władze nie dopuszczały do
organizowania polskich szkół. Sy-
tuacja Polaków była bardzo trudna
z powodu zastraszania, a także ze
względu na skomplikowaną pro-
cedurę zakładania polskiej szkoły
i zapisu do niej dzieci.
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Obok: grób Kunegundy Pawłowskiej,
zdjęcie z 1948 r.

Poniżej: delegacja nauczycieli z Trą-
bek Wielkich (od lewej: Przemysław
Sautycz, Irena Drożyńska i Anna
Wiśniewska) na grobie Kunegundy
Pawłowskiej
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Przemysław Sautycz w towarzystwie pani archiwistki w Archiwum Diecezji
Kołobrzesko-Koszalińskiej

Na wystawie dotyczącej pobytu Polaków w obozach koncentracyjnych w Ravensbrück
i Sachsenhausen
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Z tych przyczyn i w trosce o pol-
skie dzieci działacze Gminy Pol-
skiej w Wolnym Mieście Gdańsku
powołali do życia Polską Macierz
Szkolną – organizację, która miała
za zadanie tworzenie prywatnego
polskiego szkolnictwa powszechne-
go i średniego, dającego gwarancję
dobrego wykształcenia i wychowa-
nia, a także zakładanie ochronek
i budowanie dla nich lokali we
wsiach gdańskich oraz rozwijanie
kultury polskiej w duchu narodo-
wym i katolickim oraz prowadzenie
różnych form pracy oświatowej dla
dorosłych. Staraniem tej organiza-
cji 1 II 1930 r. rozpoczęła działal-
ność ochronka Macierzy Szkolnej
w Trąbkach Wielkich. Odgrywała
ona ważną rolę wychowawczą na
wsi, w której żyło ok. 50% Po-
laków. Ludność narażona była na
germanizację, a utrzymanie polsko-
ści kosztowało wiele ofiar i wysiłku.
Kierownictwo ochronki objęła Ku-
negunda Pawłowska.

Mimo wciąż narastających trud-
ności Macierz Szkolna doprowa-
dziła do powstania polskiej szkoły
w Trąbkach Wielkich, która roz-
poczęła działalność we wrześniu
1934 r. W tym roku powstały także
szkoły Macierzy w Ełganowie i Szy-
mankowie oraz ochronka w Ełga-
nowie. Wszystkie były pod nadzo-
rem polskiego inspektora szkolnego
Erwina Behrendta. Pierwszym na-
uczycielem w szkole w Trąbkach
Wielkich był Brunon Bruk. Po nim
kierownictwo objął Paweł Damrath.
Był on bardzo lubiany przez dzie-
ci i miejscową ludność, cieszył się

wielkim poważaniem. Dzięki niemu
powstała w Trąbkach organizacja
ZHP. Prowadził też różne formy
działalności artystycznej i polonij-
nej (koła gospodyń, kółka rolnicze).

Od początku szkoła i ochronka
współpracowały ze szkołą w Ełga-
nowie, której pierwszym kierow-
nikiem był Teodor Wrzesiński –
również społecznik i patriota. Po
nim pracę podjął Jan Błaszak, a od
1 II 1939 r. – Anna Burdówna.
W ochronce w Ełganowie pracowała
najpierw siostra T. Wrzesińskiego –
Jadwiga, a potem Maria Łaskawiec
(Mrówka).

Szkoły Macierzy zorganizowane
były wg wzoru szkół powszechnych
I stopnia w Polsce. Nauka po ich
ukończeniu mogła być kontynuowa-
na w szkołach wyżej zorganizowa-
nych w Gdańsku i stała na wysokim
poziomie.

W pierwszym roku nauki do
polskiej szkoły w Trąbkach Wiel-
kich uczęszczało 29 dzieci. Były to
w większości dzieci robotników za-
trudnionych na PKP, którzy nie byli
uzależnieni od Niemców. Pozostali
mieszkańcy, mimo polskiego pocho-
dzenia, nie mogli posłać dzieci do
polskiej szkoły z uwagi na groźbę
zwolnienia z pracy.

W roku 1937 kierownictwo szko-
ły polskiej objął Zygmunt Kurek.
Od tej pory zaznaczył się rozkwit
polskiej działalności oświatowej na
tym terenie. Nauczyciele zarówno
ochronek jak i szkół w Ełganowie
i Trąbkach ściśle współpracowali
ze sobą, wymieniali się pracą po-
między placówkami, a także krze-
wili kulturę polską. Bardzo często
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szkoła była jedynym ośrodkiem pol-
skości mogącym kultywować polską
tożsamość narodową, tradycję, kul-
turę i język ojczysty. Był to zarazem
najbardziej burzliwy czas. Wzma-
gały się represje i szykany ze strony
Niemców, a władze gdańskie przy-
puściły generalny szturm na polskie
placówki oświatowo – wychowaw-
cze, działaczy, nauczycieli, młodzież
i rodziców.

Pierwsi nauczyciele szkoły
polskiej w Trąbkach Wielkich

Brunon Bronk
Pierwszy nauczyciel szkoły Pol-

skiej Macierzy Szkolnej w Trąbkach
Wielkich.

Paweł Damrath
Objął kierownictwo szkoły

w Trąbkach Wielkich po Brunonie
Bronku. Z inicjatywy jego i T. Wrze-
sińskiego – kierownika szkoły w Eł-
ganowie powstały w obu szkołach
drużyny harcerskie. Organizował
różne zajęcia artystyczne. Dopro-
wadził do zawiązania kół gospodyń,
kółek rolniczych. Cieszył się du-
żym poważaniem wśród uczniów
i mieszkańców.

Kunegunda Pawłowska
Powierzenie jej kierownictwa

ochronki zapoczątkowało piękną
kartę działalności patriotycznej
i społecznej na ziemi trąbkowskiej.
Wpajała wychowankom patriotyzm
i umiłowanie ojczyzny. Nawet po
zamknięciu ochronki na rok zajmo-
wała się dziećmi w ramach para-
fii. Nawiązała współpracę między

ochronką a szkołą, co przejawiało
się we wspólnych imprezach i spo-
tkaniach. Dni w Trąbkach upły-
wały jej na pracy, uczestnictwie
w polonijnych organizacjach, pro-
wadzeniu zajęć oświatowych, także
z dorosłymi. Zyskała wielki auto-
rytet wśród mieszkańców, którzy
mówili o niej: „nasza Pani”, zaś
Niemcy nazywali ją „twardą, żela-
zną Polką”. Była bardzo skromna,
ubierała się niezmiennie w czar-
ne sukienki z białymi kołnierzy-
kami. Wolne chwile spędzała na
robótkach ręcznych, zbieraniu ziół.
Była głęboko wierząca i religijna.
Te zasady wpajała także dzieciom.
Po aresztowaniu i uwięzieniu by-
ła podporą dla innych więźnia-
rek. W obozie organizowała tajne
nauczanie. Uczyła współwięźniarki
pieśni, psalmów. Dlatego nazywano
ją „kanonikiem”. Zawsze znajdowa-
ła słowa otuchy dla cierpiących.

Anna Burdówna
Od 1938 roku kierowniczka jed-

noklasowej Szkoły Macierzy Pol-
skiej w Ełganowie. Dwa razy w tygo-
dniu jeździła do szkoły w Trąbkach
Wielkich na lekcje religii i histo-
rii. Zaprzyjaźniła się z Kunegundą
Pawłowską, mimo iż ta była o wie-
le starsza. Razem spędzały czas,
uczestniczyły w nabożeństwach. Po-
nieważ szkoły żyły w przyjaźni,
prawie w każdą niedzielę odbywała
się w szkole w Trąbkach Wiel-
kich lub Ełganowie jakaś impreza,
zawody sportowe, akademie. Dnia
1 września 1939 r. została aresz-
towana wraz z Kunegundą Paw-
łowską i wspólnie przeszły całą
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drogę od więzienia w Pruszczu po
Wyszecin, Ravensbrück. Po wojnie
wróciła do Polski do Łodzi, gdzie
pracowała w szkole. Obecnie jest
na emeryturze.

Zygmunt Kurek
Od 1937 roku objął kierow-

nictwo szkoły Macierzy Polskiej
w Trąbkach Wielkich. Od tej pory
za jego sprawą zaznaczył się tu
rozkwit polskiej działalności oświa-
towej. Oprócz pracy w szkole or-
ganizował działalność kulturalno-
-oświatową dorosłych, brał udział
w działalności organizacji polonij-
nych. Zorganizował polską szkołę
dokształcającą dla dorosłych. Pro-
wadził chór szkolny dzieci z Trąbek
i Ełganowa, grał podczas polskich

mszy na organach i fisharmonii.
Zorganizował kursy haftu oraz pie-
czenia i gotowania. Doprowadził do
prenumeraty polskich gazet i czaso-
pism. Dzięki jego staraniom w świe-
tlicy Gminy Polskiej odbywały się co
tydzień projekcje polskich kronik,
filmów krótkometrażowych i bajek
oraz pokazy Amatorskiego Teatru
Kukiełkowego „Skrzat” z Gdańska.
Zorganizował wyjazd dzieci ze szkół
w Trąbkach Wielkich i Ełganowa
do Torunia. Cieszył się ogromnym
poważaniem i szacunkiem wśród
uczniów i mieszkańców. Jego dzia-
łalność w Trąbkach Wielkich ce-
chuje patriotyzm, walka o polskość
w każdej dziedzinie.

Oprac. Lucyna Rekowska

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

18 grudnia w Szkole Podstawo-
wej im. Zygmunta Bukowskiego
w Czerniewie odbyła się szkolna
uroczystość Wigilijna, wzbogacona
jasełkami przygotowanymi przez
uczniów.

***
22 grudnia 2009 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Kunegundy Pawłow-
skiej w Trąbkach Wielkich odbyła
się uroczysta Wigilia szkolna po-
łączona z jasełkami w wykonaniu
uczniów.

***
22 grudnia 2009 r. w Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich społecz-
ność szkolna wraz z zaproszonymi

gośćmi przeżyła Wigilię szkolną.
Wprowadzeniem do Świąt Bożego
narodzenia była prezentacja przez
uczniów tradycyjnych zwyczajów
świątecznych oraz występ chóru
szkolnego.

***
25 grudnia 2009 r. w kościele
w Trąbkach Wielkich chrzest św.
otrzymali:

� Klaudiusz Plak, syn Karoliny
i Adama z Kleszczewa,

� Michalina Dagmara Gryń, córka
Agnieszki i Radosława z Trąbek
Wielkich,

� Nikodem Buta, syn Anety i To-
masza z Trąbek Wielkich,
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Nowo ochrzczony Klaudiusz Plak z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Michalina Dagmara Gryń z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Nikodem Buta z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Amelia Konarzewska z rodzicami i chrzestnymi
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� Amelia Konarzewska, córka Na-
talii i Mateusza z Czerniewa.

***
10 stycznia, w niedzielny wieczór,
w auli Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbył się tradycyjny kon-
cert kolęd i pastorałek w wykonaniu
uczniów Społecznej Szkoły Muzycz-
nej z Trąbek Wielkich oraz Chóru
Gimnazjum pod dyrekcją Janusza
Beyera.

***
W dniach 13–15 stycznia w Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich prze-
prowadzono próbny egzamin gim-
nazjalny. Jak co roku uczniowie klas
trzecich „zaliczali” testy humani-
styczne, matematyczno-przyrodni-
cze oraz z języków niemieckiego
i angielskiego.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2010

Od 1 lutego odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Jana Wilka.

1. Za śp. Bożenę (2. rocznica
śmierci), Helenę, Mieczysława
i Daniela Rucińskich

2. Za śp. Kazimierza
Orlikowskiego (10. rocznica
śmierci)

3. Za śp. Wiesława Martyniuka
(1. rocznica śmierci)

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy za grzechy nasze
i parafian
Msza św. w pewnej intencji

6. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie ku czci
Matki Bożej
Za śp. Brygidę Stopowską
(1. rocznica śmierci)

7. 730: Za śp. Mariannę
i Stanisława Grallów oraz
zmarłych z rodzin Grallów
i Marendowskich
900, Czerniewo:
a) Za śp. Helenę Szynka
b) Za śp. Eugenię i Stanisława
Machniców

1100: Za śp. Irenę Rogala
1800: Za śp. Jana Wilka (greg.)

8. Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich

9. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Wioletty i Eugeniusza Płazów

10. a) Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (70. rocznica
urodzin)
b) Za śp. Zygmunta Szarmacha
Czerniewo: a) Za śp. Jana
Kielasa
b) Za śp. Jana Wilka (greg.)

11. Za śp. Mariannę i Czesława
Bobkowskich

13. Za śp. Bronisławę Kulczyk
(1. rocznica śmierci)

14. 900, Czerniewo:
a) Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa Anny
i Dariusza Zawadzkich
b) Za zmarłych z róży
św. Franciszka
1100: Za śp. Jana Wilka (greg.)

15. Za zmarłych z rodzin
Sekutowskich i Kantaków
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16. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa
Zdzisławy i Krzysztofa
Bachuszów

17. a) W intencji Klaudii
Ratkowskiej w 8. urodziny
(z int. babci)
b) Za śp. Jana Wilka (greg.)
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Zulewskich,
Gajewskich i Trybów

18. Dziękczynna i w pewnej
intencji (z int. Anity Ogórek)

19. Za śp. Aurelię Kurek
(w rocznicę urodzin)

20. Za śp. Zygmunta Jagłę
21. 900, Czerniewo:

a) Za śp. Leokadię Grot
(w rocznicę urodzin)
b) Za śp. Aleksandra Plaka
(10. rocznica śmierci)
1100: Za śp. Jana Wilka (greg.)

22. Za śp. Mieczysława (2. rocznica
śmierci) oraz Marię i Szczepana
Goczkowskich

23. Za zmarłych z rodzin Płockich
i Lisów

24. Trąbki Wielkie: Za śp. Jana
Wilka (greg.)

26. 900: Za śp. Kunegundę
Pawłowską w 122. rocznicę
urodzin Patronki Szkoły
Podstawowej w Trąbkach
Wielkich

27. Za śp. Witolda (4. rocznica
śmierci) i Mariannę Kosińskich

28. 730: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego i Kurta
Markowskiego
900, Czerniewo:
Za śp. Bronisławę Czerwińską
(35. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
1100: Za śp. Jana Wilka (greg.)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
1 lutego: Anna Hoffmann, Jacek Łukasz Kotwa,

Gracjan Marek Słupiński

Rocznice sakramentu małżeństwa

23 lutego: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Izabeli Kunowskiej
i Wojciecha Kulasa

18 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Kariny Haraburdy
i Marka Kęsego

25 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty Brembor
i Bagdana Bary

17 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Doroty Zawickiej
i Dariusza Zawadzkiego

17 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Sylwii Lewańczyk
i Mirosława Kowalewskiego

9 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty Sławnej
i Eugeniusza Płazy

16 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony Jaszczyk
i Zygmunta Rogalla

ODESZLI DO PANA

3 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Wiesława Martyniuka
10 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Bronisławy Kulczyk
27 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Genowefy Jaszczyk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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