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Wzgardzony

i odepchnięty przez ludzi,

Mąż boleści,

oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim

się twarze zakrywa,

wzgardzony tak,

iż mieliśmy Go za nic.

Lecz On się obarczył

naszym cierpieniem,

On dźwigał nasze boleści,

a myśmy Go

za skazańca uznali,

chłostanego przez Boga

i zdeptanego.

Lecz On był przebity

za nasze grzechy,

zdruzgotany

za nasze winy.

Spadła Nań chłosta

zbawienna dla nas,

a w Jego ranach

jest nasze zdrowie.

(Iz 53,3–4)b
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WIELKI POST
Bądźmy świadkami Miłości

W okresie Wielkiego Postu szcze-
gólnie przemawiają do nas słowa
Chrystusa: „Bo byłem głodny, a dali-
ście Mi jeść; byłem spragniony, a da-
liście Mi pić;” (uczynki miłosierdzia
co do ciała); „Wszystko, co uczyni-
liście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Dzielmy się w tym szczególnym cza-
sie z ubogimi, samotnymi, chorymi
tym, co nam wierzącym podyktuje
serce. Form świadczenia pomocy jest
wiele. Caritas Polska przygotowała
wielkopostne skarbonki z napisem:
„Otwórz szczodrze rękę swemu bra-
tu ubogiemu”. „Zrezygnuj w Wiel-
kim Poście z konkretnej przyjem-
ności i złóż ofiarę do skarbonki”.
Zabierzmy skarbonkę z ołtarza (to
ma szczególną wymowę) do domu.
Niech w każdej rodzinie będzie ta-
ka skarbonka, do której dorośli
i dzieci będą mogli wrzucać monety
zaoszczędzone dzięki umartwieniu.
Chcemy też, jako Caritas parafial-
na, w miarę naszych możliwości,
nieść pomoc potrzebującym. W tym
miejscu składam gorące podzięko-
wanie członkom Caritas za wielkie
zaangażowanie w tym dziele po-
mocy, mimo że często spotykają
się z brakiem wdzięczności, a na-
wet bywają obrzucani wyzwiskami
i przekleństwami. To świadczy, jak
bardzo szatanowi przeszkadza ich
praca. Zachęcam ich do wytrwałości,
wszak i misja Chrystusa spotkała

się z odrzuceniem i był prześladowa-
ny. Członkowie parafialnej Caritas
przed świętami odwiedzają chorych,
przekazują im życzenia i skromne
upominki, rozwożą do wiosek żyw-
ność, jeśli ją otrzymamy z archidie-
cezjalnego magazynu. No i trzeba
prowadzić ścisłą dokumentację, bo
już mieliśmy kontrolę z centrali Ca-
ritas Polska z Warszawy. Pouczono
nas, jak prowadzić dokumentację
i przechowywać przez 5 lat. Fun-
dusze na tę pomoc Caritas czerpie
właśnie z waszych ofiar złożonych
do skarbonek w Wielkim Poście
oraz z loterii fantowej organizo-
wanej z wielkim nakładem pracy
podczas odpustu. Proszę więc ze
zrozumieniem potrzeb włączyć się
w wielkopostną pomoc potrzebują-
cym. „Niech nie wie lewa twoja
ręka, co czyni prawa...” W Wielkim
Tygodniu, przy poświęceniu pokar-
mów też odłóżmy coś do kosza przy
ołtarzu (skąd czerpiemy duchowe
łaski), a Caritas to rozprowadzi
między wielodzietne rodziny.

Jak codziennie przeżywać czas
Wielkiego Postu? Niech towarzyszy
nam, wierzącym postanowienie pod-
jęte w Środę Popielcową. Koniecznie
trzeba je podjąć, w związku z posy-
paniem głowy popiołem na znak po-
kuty i umartwienia. Postanowienia
wielkopostne powinny mieć wymiar
duchowy i cielesny.

Wymiar duchowy to praca nad
uświęceniem, na przykład, pogodze-
nie się z bliźnimi w sąsiedztwie,
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w pracy, w rodzinie. Wciąż ma-
my parafian, którzy przystępują do
spowiedzi, do niedzielnej Komu-
nii św., a zarazem nie przebaczają
bratu, siostrze, krewnym czy sąsia-
dom. Przecież to istna parodia po-
bożności. Uczestnictwo we Mszy
świętej, które niejednokrotnie spro-
wadza się do fizycznej obecności
w kościele, nie jest uczestnictwem.
Zwłaszcza młodzi rozmawiają pod-
czas Mszy św. i nic ze Słowa Bożego
do nich nie dociera, inni wcale
nie włączają się we wspólny śpiew,
wspólne odpowiedzi. Stoją lub sie-
dzą, myśląc tylko, aby szybciej Msza
się skończyła i wracają do domu du-
chowo jałowi. Trzeba coś z tym
zrobić! Wielki Post jest stosownym
czasem do zmiany postawy na Mszy
św. Warto też wypowiedzieć stanow-
cze „nie” przekleństwom. Z każdego
słowa, które wypowiadamy, zdamy
sprawę przed Bogiem na sądzie. Czy
to nie przeraża? Podpowiem jeszcze
– obmowy, posądzenia i osądzanie
bliźnich – kto nas do tego upoważ-
nił? Tylko Bóg zna serce człowieka
i On ma prawo osądzać.

Pamiętajmy też o umartwieniu
ciała. Jest na to wiele sposobów,
które mogę podjąć od Środy Popiel-
cowej czy w każdym okresie postu.
Póki żyjemy, nigdy nie jest za późno.
Podpowiem kilka możliwości. Zre-
zygnowanie z oglądania filmów –
ile zyskamy czasu na życie rodzin-
ne i modlitwę. Porzucenie palenia
papierosów – to dla palaczy. Jeśli
miesięcznie przepalasz, a przy wy-
piciu piwa, przepijasz około 300 zł,
to ile byś zaoszczędził przez 30 lat?
Ponad 100 tys. zł, nie mówiąc o do-
datnim wpływie na zdrowie. Warto

podjąć walkę z nałogami palenia,
picia, nadużywania kawy, słodyczy,
tłustych potraw itp.

W Wielkim Poście trzeba wię-
cej myśleć o własnym uświęcaniu.
Przecież po to żyjemy, pracujemy,
cierpimy, modlimy się, by się zbawić.
Żyję nie dla ziemi lecz dla nieba.
Może warto w tym okresie codzien-
nie uczestniczyć we Mszy św., która
jest najdoskonalszą formą kontaktu
z Bogiem? Miejscowi mogą przyjść
do kościoła, inni mogą uczestni-
czyć w niej za pośrednictwem Ra-
dia Maryja lub Telewizji Trwam.
Szczególnie zachęcam do udziału
we Mszach św. sobotnich ku czci
Matki Bożej, połączonych z Nowen-
ną czy nabożeństwem pierwszych
sobót miesiąca, o co prosiła nas
Maryja w Fatimie. Bardzo ważnym
wielkopostnym nabożeństwem jest
Droga Krzyżowa. Wielu jest takich
parafian, którzy przez dziesiątki
lat nie byli na Drodze Krzyżowej.
Nawet nie mają pojęcia, jak to
nabożeństwo się odbywa. A prze-
cież z owoców męki Chrystusa roz-
ważanej podczas Drogi Krzyżowej
czerpiemy przebaczenie grzechów
i zbawienie. W Niedzielę Palmo-
wą o godz. 15.00 odprawimy Drogę
Krzyżową ulicami wioski. Będzie to
podczas rekolekcji św. Przyjdźmy na
nią wszyscy! Pomyślmy też o udziale
w niedzielnym nabożeństwie Gorz-
kich Żali. Jest to tradycyjne polskie
nabożeństwo, tematycznie zbliżone
do Drogi Krzyżowej.

Koniecznie trzeba zweryfikować
postawę co do uczestnictwa w nie-
dzielnej Mszy św. Udział w niej jest
dla katolika obowiązkiem sumienia
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pod grzechem ciężkim. A raczej,
może jest to potrzeba serca? Pierw-
si chrześcijanie prześladowani za
wiarę i skazywani na śmierć, mówi-
li: „My nie możemy żyć bez Mszy
św.” Przykazanie kościelne jasno
stanowi: „W niedziele i święta na-
kazane uczestniczyć we Mszy św.
i powstrzymać się od prac nie-
koniecznych”. Dziś sieć kościołów
jest stosunkowo gęsta, a ponad-
to wielu z nas posiada samochody.
W pierwszym rzędzie samochód po-
winien nam służyć do wypełnienia
obowiązków względem duszy. Ciało
żyje w ograniczonym czasie, a dusza
jest nieśmiertelna i o nią trzeba się
najpierw zatroszczyć. Na Mszy św.
staraj się tak uczestniczyć, byś za-
pamiętał, co w czytaniach, a zwłasz-
cza w Ewangelii mówi do ciebie
Chrystus, i co przez usta kapłana
Chrystus mówi w homilii.

Rekolekcje wielkopostne. Wszy-
scy katolicy co najmniej raz w ro-
ku mają obowiązek uczestniczenia
w rekolekcjach. Przykład daje pa-
pież wraz ze swoimi współpracow-
nikami. W rekolekcjach uczestniczy
episkopat, swoje rekolekcje mają
kapłani i trzeba, aby w rekolek-
cjach wzięli udział wszyscy wierni.
Rekolekcje służą pogłębieniu wiary
i przygotowują nas do sakramen-
tu pokuty. W okresie wielkanocnym
mamy obowiązek przystąpić do sa-
kramentu pokuty i Komunii św.

W naszej parafii rekolekcje św.
odbędą się tradycyjnie na początku
Wielkiego Tygodnia. Rozpoczną się
wieczorem w sobotę przed Niedzie-
lą Palmową, a zakończą w Wielką
Środę. Obejmiemy nimi dzieci szkol-
ne z Trąbek Wielkich i Czerniewa,

młodzież gimnazjalną i ponadgim-
nazjalną oraz dorosłych. Poprowa-
dzi je ojciec Paweł Krok, sercanin,
który od 1994 r. przez kilka lat pra-
cował na misjach w Zairze w Afryce
Środkowej i przebywał na pracy
duszpasterskiej we Włoszech. O za-
grożeniach w pracy misyjnej napisał
książkę pod tytułem „Gdzie słonie
walczą, tam trawa cierpi”. Przeczy-
tałem ją z przejęciem. Naszą ofia-
rą rekolekcyjną wspomożemy dzieło
misyjne Kościoła.

Ostatnie trzy dni Wielkiego Ty-
godnia mają szczególną wymowę.
W Wielki Czwartek przed połu-
dniem kapłani uczestniczą w archi-
katedrze we Mszy św. pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa me-
tropolity. Podczas tej Mszy św. są
poświęcane oleje święte i kapłani
odnawiają przyrzeczenie wierności
Bogu i Kościołowi. Wieczorem w pa-
rafiach (u nas o godz. 18.00) cele-
browana jest uroczysta Msza św. na
pamiątkę ustanowienia Eucharystii
w Wielki Czwartek w Wieczerniku.
Jest to zarazem pamiątka usta-
nowienia sakramentu kapłaństwa.
W Roku Kapłańskim szczególnie
w tym dniu prosimy, by wierni
modlili się za swoich kapłanów.

Wielki Piątek – pamiątka śmier-
ci Pana Jezusa dla naszego zbawie-
nia. Wszystkie te wydarzenia prze-
żywać będziemy podczas nabożeń-
stwa, które rozpoczniemy o godz.
18.00. W kościele przez cały dzień
trwać będzie adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Znajdźmy czas, by
w niej uczestniczyć. W tym roku
w Wielki Piątek wspominać będzie-
my kolejną rocznicę śmierci sługi
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Bożego papieża Jana Pawła II. Co-
rocznie dla uczczenia tej rocznicy
odbywa się uroczystość gminno-pa-
rafialna w kościele w Czerniewie.
W tym roku, ze względu na Wielki
Piątek, zostanie ona przeniesiona
na niedzielę po Wielkanocy, połą-
czona będzie z odpustem ku czci
Miłosierdzia Bożego.

W Wielką Sobotę trwa adoracja
przy Grobie Pańskim, przynosimy
do poświęcenia pokarmy na stół
wielkanocny. Wieczorem, o godz.
22.00 rozpocznie się liturgia Wigilii
Paschalnej, obejmująca poświęcenie

wody chrzcielnej, odnowienie przy-
rzeczeń chrztu św. i uroczystą Mszę
św. Paschalną, zakończoną proce-
sją rezurekcyjną. Święta Paschalne
są największymi świętami roku li-
turgicznego w Kościele katolickim.
Niedziela Zmartwychwstania Pań-
skiego jest najważniejszą niedzielą
w roku i niejako promieniuje na
wszystkie niedziele.

Niech Bóg błogosławi wszystkim
w gorliwym przeżyciu Wielkiego
Postu i świętowaniu Wielkanocy.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2010

7 marca: 3. Niedziela Wielkiego
Postu

Wj 3,1–8a.13–15

1 Kor 10,1–6.10–12

Łk 13,1–9

Stale dowiadujemy się o takiej czy
innej katastrofie. Zawala się nie-
jedna wieża. Ginie nieoczekiwanie
człowiek. Nie można jednak mówić:
spotkała go kara Boża. Kto tak
mówi – bluźni, bo pomniejsza wiel-
kość Boga do wymiaru zwykłego
sędziego. Chciałby zatrudnić Boga
w charakterze prawnika. Bóg ma
swój kodeks, sądzi inaczej. Nagła
i niespodziewana śmierć spotyka
zarówno ludzi złych, jak i dobrych.

Dla tych, co odeszli od Boga, każda
śmierć jest nieoczekiwana – nawet

ta powolna, w wygodnym łóżku,
pod troskliwą opieką lekarzy. Mó-
dlmy się, aby Bóg nas zachował
od śmierci nieoczekiwanej. Śmierć
pokładająca ufność w Bogu, przemo-
dlona, oczekiwana – chociaż nagła,
nie jest zaskoczeniem.

14 marca: 4. Niedziela
Wielkiego Postu

Joz 5,9a.10–12

2 Kor 5,17–21

Łk 15,1–3.11–32

– Jakie to niezwykłe – mówimy. –
Ojciec nie czekał, aż syn do niego
przyjdzie i padnie mu do nóg, pro-
sząc o przebaczenie. Sam wyszedł
skruszonemu na spotkanie. Warto
jednak przypomnieć starszego syna.
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Nie uciekł z domu, nie roztrwonił
majątku, ale nie mógł znieść tego,
że ojciec przebaczył jego marno-
trawnemu bratu i że wyprawił mu
ucztę. Zwróćmy uwagę na to, że
ojciec wyszedł również na spotkanie
swemu starszemu synowi, choć ten
nie chciał nawet z nim rozmawiać.

Jeżeli chodzi o nas, potrafimy nieraz
przebaczyć, ale pozostają w nas ura-
zy, pretensje. Ojciec z ewangelicznej
przypowieści przebaczył – i zapo-
mniał. „Moje dziecko, ty zawsze
jesteś przy mnie i wszystko moje
do ciebie należy”. Słowa te odnoszą
się i do nas. Nie uciekamy przecież
od Boga, bierzemy udział we Mszy
świętej, przyjmujemy sakramenty,
zachowujemy posty. Jeżeli jednak
dręczy nas to, że niewierzący mają
nieraz łatwiejsze życie, że im się
lepiej powodzi – stajemy się podob-
ni do tego, co pozazdrościł bratu
tucznego cielaka. Mamy tak wiele.
Możemy nieustannie czerpać z Bo-
żego źródła, włączać się w dzieło
zbawienia, razem z Jezusem cier-
pieć i zmartwychwstać – a tak
trudno nam obejść się bez cielęciny.

21 marca: 5. Niedziela
Wielkiego Postu

Iz 43,16–21

Flp 3,8–14

J 8,1–11

Czy zauważyliśmy, że kiedy Pan
Jezus powiedział: „Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzu-
ci na nią kamień” – najszybciej

zaczęli odchodzić starsi, widocznie
poczuwali się do winy.

Jeszcze inna uwaga. Najczęściej al-
bo potępiamy, albo jesteśmy pobłaż-
liwi.

Pan Jezus nie rzucił kamienia na
grzesznicę, ale nie był dla niej
pobłażliwy. Nakazał jej odejść i nie
grzeszyć.

28 marca: Niedziela Palmowa

W czasie procesji

z palmami:

Łk 19,28–40

W czasie Mszy św.:

Iz 50,4–7

Flp 2,6–11

Łk 22,14–23.56

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że
Niedziela Palmowa była dla Pana
Jezusa wielkim bólem? Jak samot-
ny był On w tłumie rozradowanych
ludzi. Widział, że ci, którzy rzu-
cali palmy, rozpościerali płaszcze,
za chwilę będą żądali Jego śmier-
ci i zamiast „Hosanna!” zawołają
„Ukrzyżuj Go!’ Poza tym Jezus ni-
gdy nie chciał być ogłaszany królem
ziemskim. Zawsze tego unikał. Raz
jeden zgodził się. Dlaczego? By po-
tem pokazać, że Mu na tym wcale
nie zależy i nie po to przyszedł na
świat.

W czasie koronacji papieży palą dłu-
gie włókna, śpiewając, że tak prze-
mija chwała tego świata. Ewangelia
nie oczekuje sławy ziemskiej. Ocze-
kuje naszego posłuszeństwa wobec
Boga.

Ks. Jan Twardowski
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
27–31 marca 2010 r.

Sobota 27 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom

pierwszokomunijnym

Niedziela 28 marca
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 Droga krzyżowa ulicami parafii; po powrocie – „Gorzkie żale”
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa

dla ojców i matek
19.30 Msza św. i nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Poniedziałek 29 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.; akademia

w gimnazjum
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

i przedszkolaków i Msza św.
12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

Wtorek 30 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum

11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
i przedszkolaków i Msza św.

12.00 Spotkanie rekolekcyjne dla wszystkich nauczycieli w gimnazjum
17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej
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Środa 31 marca – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30;
na wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem
zupełnym; proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

11.00 Spowiedź św. dzieci; Msza św. dla dzieci ze szkoły podstawowej
z Trąbek Wielkich

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

Wielki Czwartek, 1 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek, 2 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota, 3 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.

i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

ZACZYNAMY BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

Pragnę do Świąt Wielkanoc-
nych załatwić formalności związane
z otrzymaniem pozwolenia na budo-
wę kościoła, które wydaje starostwo
powiatowe. Tych biurowych spraw
do załatwienia jest bardzo dużo.
Nie przypuszczałem, że na przyłą-
czenie skrzynki elektrycznej trzeba
czekać do roku czasu. Kilka miesię-
cy trwa uzyskanie odpisu z księgi
wieczystej. Nawet mapa do celów
projektowych musi kilka tygodni
odleżeć w starostwie powiatowym.
Stąd wszystko odsuwa się w czasie.

Ufam, że cała parafia pomo-
że w budowie świątyni. Chcemy
tym materialnym pomnikiem po-
dziękować słudze Bożemu papieżo-
wi Janowi Pawłowi II za dokonanie
koronacji cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej, który jest
duchowym bogactwem wszystkich

parafian i wiernych nawiedzających
nasze Sanktuarium. Chcemy też
uczcić wzniesieniem tej świątyni
zbliżający się jubileusz 25-lecia ko-
ronacji, który będziemy obchodzić
w 2012 roku.

Zamierzam poprosić parafian
chętnych do pomocy, by od drugiej
lub trzeciej niedzieli marca rozpo-
częli parafialną kwestę na budowę
kościoła, bo z czymś trzeba wystar-
tować. Ci, którzy sami budują, wie-
dzą, jakie to są koszty. Pomagamy
budować świątynię w Warszawie,
pomagamy misjom i Kościołowi na
Wschodzie, czemu nie mielibyśmy
pomóc we własnej parafii? Wszyst-
kim ofiarodawcom i pomocnikom
w tym dziele składam serdeczne
„Bóg zapłać”.

Ks. Edward Szymański
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OTO BARANEK BOŻY. . .
Panie, nie jestem godzien. . . (3)

Wirus niewiary, głównego grze-
chu człowieka, rodzi niezliczone for-
my zła. Bez zaufania do Boga czy
drugiego człowieka, nie da się bu-
dować autentycznych relacji osobo-
wych. Pan Jezus powie św. Faustynie:
„Najboleśniej ranią mnie grzechy
nieufności” (Dz. 1076). Nieufność
rodzi się z niedowierzania. Wirus
niewiary i zaufania do Boga ukryty
głęboko i niewidoczny dla oczu, ma
w sobie zdolność oddziaływania na
wszystkie obszary życia. Wpływa na
myślenie i działanie człowieka, na
jego pragnienie i czyny, na decyzje
i wybory. Pan Jezus uczył: Z serca
bowiem pochodzą złe myśli, zabój-
stwa, cudzołóstwa, czyny nierządne,
kradzieże, fałszywe świadectwa, prze-
kleństwa (Mt 15, 19). Św. Paweł
ujmuje to w taki sposób: Jest zaś
rzeczą wiadomą jakie uczynki ro-
dzą się z ciała: nierząd, nieczystość,
wyuzdanie, uprawianie bałwochwal-
stwa, czary, nienawiść, spór, zawiść,
wzburzenie, niewłaściwa pogoń za
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, za-
zdrość, pijaństwo, hulanki i tym
podobne (Ga 5, 19–21, por. Ef 4, 31;
Kol 3, 8).

Biblijne „katalogi” grzechów i do-
świadczenie wieków życia Kościoła
prowadziło do różnych sposobów opi-
su winy człowieka wobec Boga i ludzi.
Najwyraźniej widzimy je w rachun-
kach sumienia i opracowaniach z teo-
logii moralnej. Lista grzechów, które
są tam wymienione, jest zazwyczaj
długa, a przecież żaden opis nie wy-
czerpie wszystkich sytuacji, a tym
bardziej nie ukaże specyfiki złego
czynu, wynikającej choćby z okolicz-
ności, w jakich żyje dany człowiek.

Katechizm Kościoła Katolickiego
wskazuje na różne możliwości opisu
grzechów: „Można rozróżniać grze-
chy w zależności od ich przedmiotu,
tak jak w przypadku każdego czy-
nu ludzkiego, w zależności od cnót,
jakim przeciwstawiają się przez nad-
miar bądź brak, lub w zależności
od przykazań, którym są przeciw-
ne. Można je uporządkować również
w zależności od tego, czy dotyczą Bo-
ga, bliźniego czy siebie samego; moż-
na je podzielić na grzechy duchowe
i cielesne bądź też grzechy popełnione
«myślą, mową, uczynkiem i zaniedba-
niem»” (KKK 1853). Dokument ten
przypomina rozróżnienie na grzech
śmiertelny i powszedni: „Grzech
śmiertelny niszczy miłość w sercu
człowieka wskutek poważnego wy-
kroczenia przeciw prawu Bożemu;
podsuwając człowiekowi dobra niż-
sze, odwraca go od Boga, który jest
jego celem ostatecznym i szczęściem.
Grzech powszedni pozwala trwać
miłości, chociaż ją obraża i rani”
(KKK 1855).
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Szeroki i złożony jest temat grze-
chów człowieka, popełnianych w cią-
gu jego życia. Wiele uwagi poświęca
tej sprawie Kościół w swoim naucza-
niu, w przygotowaniu do spowiedzi,
w proponowanych rekolekcjach. Mo-
że się zdarzyć, że uwaga człowieka
tak bardzo się skupi na konkretnych
grzechach, że pominięte zostanie py-
tanie o ich przyczynę. Jeśli nawet
pytanie to zostanie postawione, to
nie zawsze znajdujemy na nie ja-
sną odpowiedź. Oto przykłady takich
trudnych pytań: Czy w sakramencie
pokuty człowiek ma wyznać tylko
konkretne grzechy, czy też sięgnąć
do ich przyczyn? Czy trzeba mówić
w konfesjonale: „Byłem leniwy” czy
też „z powodu lenistwa zaniedba-
łem modlitwę, niesolidnie spełniałem
swoje obowiązki...”? Jeśli wyznałem
na spowiedzi, że „byłem leniwy”
i otrzymałem przebaczenie, to już
nie jestem leniwy? Przecież to się
nie zmienia w jednej chwili. Leni-
stwo może się stać drugą naturą
i trzeba się z niego długo leczyć. Cze-
go więc dotyczyło przebaczenie? Czy
tylko czynów zrodzonych z lenistwa,
a samo lenistwo pozostało? A jeśli
pozostało, czy jest jeszcze grzechem,
czy też tylko skłonnością do grzechu?

Katechizm Kościoła Katolickie-
go, idąc za tradycją Kościoła używa
tu dwóch określeń: „grzech głów-
ny” i „wada”: „Grzech powoduje
skłonność do grzechu; rodzi wadę
wskutek powtarzania tych samych
czynów. Wynikają z tego niewłaściwe
skłonności, które zaciemniają sumie-
nie i zniekształcają konkretną ocenę
dobra i zła. W ten sposób grzech
rozwija się i umacnia, ale nie może
całkowicie zniszczyć zmysłu moral-
nego” (KKK 1865); „Wady można
porządkować według cnót, którym

się przeciwstawiają, jak również ze-
stawiać je z grzechami głównymi,
wyróżnionymi przez doświadczenie
chrześcijańskie za św. Janem Ka-
sjanem i św. Grzegorzem Wielkim.
Nazywa się je «głównymi», ponieważ
powodują inne grzechy i inne wady.
Są nimi: pycha, chciwość, zazdrość,
gniew, nieczystość, łakomstwo, leni-
stwo lub znużenie duchowe” (KKK
1866).

Wyzwolenie z grzechu jest darem
łaski. Bóg ofiarowuje człowiekowi dar
przebaczenia i uzdrowienia. Można
powiedzieć, że w wymiarze sakra-
mentalnym dokonuje się to dwu-
stopniowo. W sakramencie pokuty
Bóg gładzi konkretne grzechy, które
człowiek wyznaje, a w pewnym stop-
niu uzdrawia także jego chore serce.
Chrześcijanin, który chce w Eucha-
rystii w pełni uczestniczyć, udaje się
na nią wolny od grzechów ciężkich.
Jeśli taki popełnił, idzie wcześniej do
spowiedzi. Jeśli ma grzechy lekkie,
to zostają mu one przebaczone na
początku celebracji eucharystycznej,
w akcie pokuty. Może więc uczest-
niczyć w Eucharystii w moralnej
pewności, że grzech został mu prze-
baczony. Słucha słowa Bożego, składa
ofiarę i przystępuje do Komunii świę-
tej z czystym sercem, Nie powinien
zachowywać się tak, jakby wątpił
w przebaczenie i stale powtarzał:
„Boże, przebacz mi”. Jeśli z wiarą
o to prosił w sakramencie pokuty i na
początku Mszy świętej, Bóg dał mu
tę łaskę. Zmazał winę jego grzechu.

Nie znaczy to, że cały problem zła
zniknął. Nie ma już winy i człowiek
jest blisko Boga. Pozostała jednak
kara za grzechy i pozostały skutki
grzechu, pozostała grzeszna natu-
ra i złe skłonności człowieka, nie
zniknął problem pychy i egoizmu,
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zazdrości i lenistwa, nieumiejętności
przebaczenia i wielu innych postaw.
Przede wszystkim zaś pozostała pod-
stawowa choroba, która jak wirus
niszczy ludzką zdolność miłowania
całym sercem, całą duszą, całym
umysłem i całą siłą. To grzech niedo-
wierzania i nie brania na serio tego,
co Bóg powiedział. O tym grzechu
Duch Święty przekonuje człowieka,
na ten grzech daje lekarstwo, z niego
pomaga mu powstać. Czyni to przede
wszystkim w Eucharystii. Dlatego
dobrze przeżyta Eucharystia jest le-
czeniem grzesznej natury człowieka
i uzdalnianiem go do życia miłością.

„Eucharystia objawia się zatem
jako zwieńczenie wszystkich sakra-
mentów, dzięki którym osiągamy do-
skonałą komunię z Bogiem Ojcem
przez utożsamienie się z Jednoro-
dzonym Synem, dzięki działaniu Du-
cha Świętego. Z jasnością płynącą

z wiary wyrażał tę prawdę wybit-
ny pisarz wywodzący się z trady-
cji bizantyjskiej: w Eucharystii «w
odróżnieniu od każdego innego sa-
kramentu tajemnica [komunii] jest
tak doskonała, iż prowadzi do szczy-
tu wszelkich dóbr: to tu znajduje
swój kres wszelkie ludzkie pragnie-
nie, ponieważ tu otrzymujemy Boga
i Bóg wchodzi w doskonałe zjed-
noczenie z nami». Właśnie dlatego
warto pielęgnować w duszy stałe
pragnienie Sakramentu Eucha-
rystii. Tak narodziła się praktyka
«komunii duchowej», szczęśliwie za-
korzeniona od wieków w Kościele
i zalecana przez świętych mistrzów
życia duchowego” (EdE 34).

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jak mówić o Jezusie umarłym i zmartwychwstałym?

Okres Wielkiego Postu stawia
przed rodzicami pytanie: jak opo-
wiadać naszym dzieciom o śmier-
ci i zmartwychwstaniu Chrystusa?
Dziecko, gdy swoją uwagę zwróci na
krzyż lub będzie uczestniczyć w li-
turgii Niedzieli Palmowej, Wielkie-
go Tygodnia czy Wielkanocy może
zapytać o wymiar paschalny Jezusa.

Przede wszystkim należy pamię-
tać, że:

Jezus zawsze żyje. Tajemnica
Jego śmierci i zmartwychwstania
jest kontynuowana poprzez cierpie-
nia lub grzechy ludzi, a także po-
przez życie tych wszystkich, którzy
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świadczą, że miłość jest silniejsza
od przemocy i nienawiści.

Śmierć i zmartwychwstanie
stanowią nierozłączną całość.
Nie można mówić o jednym, nie
wspominając o drugim. Unikajmy
niezręcznych sformułowań: na przy-
kład, Bóg pragnął śmierci swego
Syna, aby odkupić nasze grzechy.

Śmierć Chrystusa jest
przede wszystkim dziełem lu-
dzi. Odpowiedzialni za śmierć są
ci, którzy Go skazali, odrzucili Je-
go naukę, nie zgadzali się z Tym,
który uważał się za równego Bogu,
zarzucali Mu, że jest przyjacielem
grzeszników. Dla nich Jezus był
człowiekiem niebezpiecznym, któ-
rego należało zgładzić.

Jezus był ofiarą pychy, za-
zdrości i nienawiści swych wro-
gów. Jednak nie doświadczał On
biernie tych wydarzeń. Zaakcepto-
wał swą śmierć i przez to nadał jej
sens. „Nikt nie zabiera Mego życia,
to Ja je daję”.

Śmierć Chrystusa stanowi-
ła doskonałą kontynuację Jego
słów i czynów. W swej męce Jezus
pozostał wierny temu, co mówił:
„Miłujcie nawet wrogów! Zawsze
przebaczajcie!”. Jego życie było cał-
kowicie zdominowane przez pełną
zaufania miłość do Boga i ludzi.
Wiedział, że jedynie miłość może po-
konać nienawiść. Jego poświęcenie
i przebaczenie skruszyły piekielny
krąg, w którym zniewalają ludzi
przemoc i nienawiść. Bez przymusu
przyjął okrucieństwo swych wro-
gów, w cierpieniu i z całkowitym
zaufaniem powierzył się Bogu.

Wskrzeszając Go, Bóg poka-
zał, że Jezus nie mylił się. Jego
ufność nie została zawiedziona,
życie i miłość są silniejsze niż
śmierć i nienawiść. W ten sposób
Chrystus uczynił ze swej śmier-
ci ostateczne poświęcenie, dzięki
któremu Bóg przebacza grzesznym
ludziom i napełnia ich swoim ży-
ciem.

Chrzest i inne sakramenty
przyjmowane w wierze spra-
wiają, że uczestniczymy w życiu
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Oczywiście nie są to słowa, któ-
re moglibyśmy przekazać naszemu
dziecku. Trzeba jednak byśmy sami
zrozumieli ten delikatny i trudny
problem. Kiedy dziecko zada nam
pytanie – nie należy ich uprze-
dzać – będziemy mogli wówczas
odpowiedzieć przystępnie i zgodnie
z prawdą.

W zależności od wieku dziecka,
postarajmy się wspólnie przygoto-
wać do Wielkanocy poprzez praw-
dziwie chrześcijańskie przeżywanie
okresu Wielkiego Postu. W tym cza-
sie wspólnie możemy podjąć zobo-
wiązania wielkopostne. Zrezygnuj
w Wielkim Poście z konkret-
nej przyjemności i złóż ofiarę
do skarbonki JAŁMUŻNA WIEL-
KOPOSTNA 2010 – wsparcie dla
potrzebujących dzieci.

Duchowym przygotowaniem do
przeżycia Wielkanocy będzie udział
całej rodziny w Drodze Krzyżowej
(piątek godz. 15.00 lub 17.00) czy
Gorzkich Żalach (niedziela godz.
17.30).

Opr. ks. Adam Kroll
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MŁODOŚĆ – SAMODZIELNOŚĆ DECYDOWANIA

Młodość to kolejny okres życia,
nad którym warto się zastanowić.
Dla wielu z nas już przeminął, nie-
którzy dopiero wkraczają. Młodość
to okres, gdy dojrzewanie fizycz-
ne kończy dzieciństwo, a czas, za-
nim zostanie osiągnięta pełna samo-
dzielność życiowa. Trwa więc kilka
do kilkunastu lat. To etap życia,
w którym wzrost fizyczny osiąga
szczytowy okres sprawności fizycz-
nej, następuje pewne uspokojenie
burzliwych emocji (przeżywanych
w okresie dojrzewania seksualne-
go), natomiast występuje intensyw-
ny rozwój psychiczny.

Rodzą się wtedy nowe zaintere-
sowania, następują pytania o sens
życia i własną tożsamość. W tym
okresie człowiek staje się zdolny do
refleksji nad samym sobą, własnym
myśleniem i motywami działania.
Jest to też czas dokonywania wy-
borów i podejmowania decyzji do-
tyczących zawodu, stanu, postawy
życiowej, celu życia. Czas zawie-
rania przyjaźni i szukania współ-
małżonka.

W okresie młodości następuje
przejście od zależności wobec do-
rosłych do samodzielności. Samo-
dzielność ta dotyczy niezależności
w decydowaniu o sobie, a także
uniezależnienia się od opinii innych
o sobie samym. Młody człowiek za-
czyna w sobie samym znajdować
źródło siły i odporności.

Kończy się okres krytykowania
wszelkich zasad wcześniej mu poda-
wanych i buntu wobec osób, które
poprzednio były autorytetami. Mło-
dy człowiek nabiera doświadczenia
własnej odrębności, zwiększa się
proces ponownego szacunku dla lu-
dzi, choć z innych już pozycji – nie
z poczucia własnej słabości, ale do-
strzegania wartości innych. W tym
czasie młodzi ludzie szukają (choć
nie zawsze znajdują) mistrza, czyli
osoby dojrzałej i mądrej, od której
można się uczyć – nie dlatego, że
ma przewagę siły, ale że uznaje się
jej kompetencje.

W miarę rosnącej dojrzałości
wzrasta odporność na niejedno-
znaczność, czyli umiejętność oce-
niania ludzi i zjawisk nie tylko
w kategoriach skrajnych (czarne
– białe), ale dostrzegania odcieni
subtelnych, zauważania, że ta sama
osoba może mieć jednocześnie cechy
pozytywne i negatywne, a zdarze-
nia dobre i złe strony. Pomaga to
w dochowaniu wierności osobom,
o których niedoskonałości dobrze
się wie i w wytrwałości w działaniu
mimo niepowodzeń.
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W okresie młodości przyjaźnie
z rówieśnikami stają się bardziej
pogłębione, bo polegają na przeży-
waniu wspólnych ideałów, wzajem-
nej pomocy i wzajemnej akceptacji
osób. Rozwija się zdolność działa-
nia dla dobra innych, rozumienia
ich potrzeb i podejmowania za nich
odpowiedzialności. Ta rosnąca zdol-
ność miłości z czasem staje się pod-
stawą trwałych związków małżeń-
skich, a także poważnej działalności
społecznej.

Wszystko to nie następuje z dnia
na dzień, ale tworzy się przez kilka
lat. Okres młodości wydłuża się,
z jednej strony wcześniej następują-
ce dojrzewanie biologiczne, z drugiej
dłużej trwająca nauka i przygoto-
wanie do pracy zawodowej.

Ta długotrwałość młodości ro-
dzi różne problemy, np. z kiero-
waniem popędem seksualnym, gdyż
dojrzewanie seksualne znacznie wy-
przedza dojrzałość osobowościową
i społeczną. Dzisiaj młodzi ludzie są
bardziej podatni na zmiany, lepiej
wykształceni, pozytywnie otwarci
na świat. Umiejętność wybierania
spośród różnych możliwości, pozy-
tywnie wpływa na przyszłość ojczy-
zny i świata.

Młodość to również zagrożenia.
Nieumiejętność dostosowania się do
trudnej rzeczywistości, pycha i ego-
centryzm. . . Czy pomogą uciekać
przed światem, w którym się żyje?
Nie, chyba że od samej świadomości
zagrożenia. Dlatego wejście w świat
łączy się u wielu młodych ludzi
z ucieczką w alkohol, narkotyki,
terroryzm, samobójstwo.

Trudno jest zrozumieć przyczy-
ny takiej ucieczki, ale często jej

skutki są tragiczne. Podstawowym
zadaniem w młodości jest podjęcie
trudu własnego rozwoju na wła-
sną odpowiedzialność. „Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali”, mówił do
młodzieży Jan Paweł II. Protest,
nawet uzasadniony, nie rozwiąże
trudnych spraw. Dopiero odpowie-
dzialne działanie na rzecz wartości
wybranych, świadczy o dojrzałości.

Młodość – to czas wielkich moż-
liwości, ale to również czas trud-
nych problemów. Dlatego trzeba
szukać przyjaciół, wspólnot, któ-
re też chcą wzrastać. Posiadanie
przyjaciela, bycie we wspólnocie nie
dopuszcza do poczucia samotności,
a równocześnie pomaga znaleźć od-
powiedzi na najważniejsze pytania
życia.

W Liście do młodych całego świa-
ta Jan Paweł II przypomina inną
pomoc: gdy poszukujący sensu ży-
cia młody człowiek zwrócił się do
Jezusa, Jezus popatrzył na nie-
go z miłością (Mk 10, 21), „Gdy
wszystko przemawia za tym, aby
zwątpić w siebie oraz w sens wła-
snego życia, wówczas to spojrzenie
Chrystusa: świadomość miłości, któ-
ra w Nim okazała się potężniejsza
od wszelkiego zła i wyniszczenia –
ta świadomość pozwala nam prze-
trwać.”

W okresie młodości swoich dzie-
ci, rodzice często przeżywają poczu-
cie bezsilności, bo choć nie mniej
kochają swoje dzieci, możliwość in-
gerencji w ich życie już się kończy.
Zawsze jednak można patrzeć na
nie z miłością i pomagać im tym
spojrzeniem.

Opr. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA

Droga Pani Tereso! Od trzech
miesięcy chodzę z chłopakiem o trzy
lata starszym. Znamy się od zawsze
i bardzo nam na sobie zależy. Lubię
z nim przebywać, bo jest naprawdę
wartościowym człowiekiem. Jednak
nasz związek i przyjaźń zaczęły się
ostatnio psuć. A wszystko przez seks.
Zaproponował mi ostatnio współży-
cie, muszę się przyznać, że też miałam
na to ochotę. Jednak problem jest in-
ny, a ja zawsze marzyłam, by pozostać
dziewicą aż do ślubu. A poza tym
mam dopiero 17 lat i marzenia na
przyszłość. On o tym wie. Co będzie,
jeśli „wpadniemy”? Przecież nie ma
stuprocentowych zabezpieczeń, oboje
się uczymy. Wtedy całe moje życie

legnie w gruzach. Boję się, że gdy
dojdzie między nami do większego
zbliżenia, nie będę umiała powie-
dzieć „nie”, bo to będzie silniejsze
ode mnie. Co zrobić, by nie dopuścić
do takiej sytuacji, a jeśli już do niej
dojdzie, wycofać się tak, by go nie
urazić? Proszę o szybką odpowiedź.
Dziękuję!

Magdalena, 17 lat

Jesteście jeszcze bardzo młodzi.
Jak sama piszesz, wiele planujesz
i chcesz zrealizować swoje marze-
nia. Twoje opory przed rozpoczę-
ciem współżycia seksualnego są uza-
sadnione. Przemawia za tym wiele
argumentów, nie tylko ten dotyczą-
cy „wpadki”. Poczęcie dziecka jest
swoistym trzęsieniem ziemi. Plany
życiowe trzeba wtedy niewątpliwie
skorygować i przystosować do no-
wej sytuacji. Dzieciom należy się nie
tylko zapewnienie warunków mate-
rialnych do prawidłowego rozwoju,
ale przede wszystkim miłości obojga
rodziców. Nieodzowna jest rodziciel-
ska czułość, bliskość i ofiarowany
czas. Ten ostatni musiałabyś po-
święcić w większości dziecku, co
uniemożliwiłoby realizację Twoich
życiowych planów. Biorąc pod uwa-
gę Twój wiek można je sobie łatwo
wyobrazić: matura, studia, zdobycie
jakiegoś zawodu. Realizacja tych pla-
nów w połączeniu z macierzyństwem
wymagałaby heroizmu. Niektórym
się to udaje, ale zwykle przy pomo-
cy rodziców lub krewnych. Słusznie
odczuwasz wątpliwości, bo patrzysz
realnie na życie i wiesz, że nie je-
steście jeszcze gotowi do podjęcia

16



obowiązków rodzicielskich. Wymaga
to dojrzałości psychicznej, ogromnej
odpowiedzialności i zaplecza finan-
sowego.

Oprócz racji dotyczącej ewentual-
nego poczęcia dziecka dochodzą inne
argumenty.

Prawo pierwszych połączeń
polegające na wdrukowywaniu się
w psychikę człowieka pierwszych
doznań, przeżyć, które stają się mo-
delowe. Jeśli jest się niedojrzałym do
pełni przeżyć erotycznych, co nastę-
puje zwykle później (u kobiety ok. 21
roku życia), mogą nastąpić przykre
doznania, które będą rzutować na
przyszłość w sferze intymnej. Jak
delikatna to jest materia – nie trze-
ba udowadniać. Warto więc poczekać
na pełną dojrzałość.

Argument miłości. Jeśli chło-
pak naprawdę Cię kocha, będzie
umiał powiedzieć sobie STOP i prze-
stanie sugerować, że nadszedł czas.
Zjawisko popędu seksualnego jest
czymś naturalnym. U chłopców jest

ono silniejsze, jednak realizacja po-
pędu może być sterowana przez
rozum i motywowana przez wyższe
racje. Jeśli więc mężczyzna kocha
– umie poczekać. Tym bardziej, że
jak piszesz, zna on Twoje poglądy
i marzenia na przyszłość.

Argument wiary. Jeśli oboje je-
steście ludźmi wierzącymi i chcecie
żyć w stanie łaski uświęcającej, fakt
rozpoczęcia współżycia niweczy ten
stan i wprowadza dyskomfort psy-
chiczny. Jest to zburzenie wewnętrz-
nej harmonii. Przykazań Bożych nie
należy traktować jako uciążliwego
balastu, bo jest to recepta na go-
dziwe życie i wcale nie pozbawione
radości i przyjemności w sferze in-
tymnej. Chodzi tylko o zachowanie
pewnych zasad, bo jest to dziedzi-
na niezwykle ważna. Te zasady są
nie po to, aby nas zniewolić, lecz
wyzwolić.

Teresa
„Nasza Droga” 3/2003

ZAPUSTY
Ojców to naszych obyczaj prastary

W dawnej Polsce tym termi-
nem określano cały okres szalonych
zabaw od Trzech Króli do Śro-
dy Popielcowej. Ostatnie dni kar-
nawału określano jako: zapuśne,
szalone, mięsopustne, kuse, diabel-
skie, ostatkowe. Surowi kaznodzie-
je i moralizatorzy narzekali, że są
„od czarta wymyślone”. Tak nazy-
wał ów czas jezuita Jakub Wujek
(1541–1597) autor przekładu Biblii

na język polski wydanej w 1599 r.
Zaś Grzegorz z Żarnowca ganił
„większy zysk czynimy diabłu, trzy
dni rozpustnie mięsopustując, niźli
Bogu czterdzieści dni nieochotnie
poszcząc”. Te szalone dni zabawy
były okazją, aby napić się gorzałki
i wina ponad miarę, najeść tłustości
do syta, wytańczyć, naśmiać się i na-
bawić, aby starczyło na czterdzieści
dni postu. Mikołaj Rej z sarkazmem
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notował, że „w niedzielę mięsopust-
ną kto zasie nie oszaleje, na urząd
jako ma być twarzy nie odmieni,
maszkar, ubiorów, ku diabłu podob-
nych sobie nie wymyśli, już jakoby
nie uczynił krześcijańskiej powinno-
ści dosyć”. Duchowieństwo starało
się walczyć z tą dziką swawolą, potę-
piając zapustowe zabawy synodem
piotrkowskim z 1525 r. W pochodzą-
cym z początków XVII w. zbiorze
„Kiermasz wieśniacki” znajdziemy
następującą pieśń:

MIĘSOPUST

Mięsopusty, zapusty,

Nie chcą państwa kapusty,

Wolą sarny, jelenie,

I żubrowe pieczenie.

Mięsopusty, zapusty,

Nie chcą panie kapusty,

Pięknie za stołem siędą,

Kuropatwy jeść będą.

A kuropatwy zjadłszy,

Do taneczka powstawszy,

Po tańcu z małmazyą,

I tak sobie podpiją.

Mięsopusty, zapusty,

Nie chcą panny kapusty,

Wolałyby zwierzynę,

Niźli prostą jarzynę.

Jadłyby i kiełbasy

w te mięsopustne czasy,

A pod wieczór marcypan,

By go im dał jaki pan.

Za wszystko wdowie stanie,

Kiedy się jej dostanie

Do rozmowy młodzieniec

Gotów jemu jej wieniec.

Niechętnie widziano „kazania”
wygłaszane przez jednego z wesołej

kompanii. Najwymowniejszy prze-
bierał się za księdza, zakładając
suknię zamiast komży, pas na szyję
w miejsce stuły, stawał na krze-
śle niby na ambonie i wygłaszał
krotochwilne kazanie. Nazywano je
czasami „kazaniem szlacheckim”.
Była to bardzo popularna zabawa
i czekano na nią z niecierpliwo-
ścią. Wymieniano cztery warunki
dobrej mowy. Po pierwsze, z zada-
nego tematu należało zaimprowi-
zować mowę, która trwać powinna
przynajmniej pół godziny. Po drugie,
należało w niej umieścić najważniej-
sze postacie z czasów starożytnych
i nowożytnych. Po trzecie, kazanie
obok erudycji powinno cechować
się dowcipem i być pełne weso-
łych paradoksów. Po czwarte, mó-
wiący powinien wszystko wygłosić
płynnie bez przerw „z wyjątkiem
odetchnień i czasu potrzebnego dla
użycia chustki do nosa”. Przygo-
towanie do takiej oracji wymaga-
ło czasu i staranności. Mówiący
nie znał tematu wypowiedzi, wy-
myślano go w trakcie zabawy. Te
„kazania szlacheckie” to połącze-
nie talentu oratorskiego z pracą
nad sztuką wysławiania. To rów-
nież dobry przykład jak zabawa
mogła uczyć. Kazanie nie powinno
obrażać uczuć religijnych ani mo-
ralności. Po nim winna następować
mięsna wieczerza. O północy, która
zaczynała środę popielcową poda-
wano na stół „podkurek”. Były to
potrawy postne: śledzie, jajka, mle-
ko. Natomiast w Krakowie czas ten
nosił nazwę Combru. Według legen-
dy nazwa została wzięta od nazwi-
ska krakowskiego wójta żyjącego
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w XVII wieku, który był surowy
zwłaszcza dla przekupek, rozsta-
wiających kramy na rynku. W tych
dniach baby straganne schodziły się
z różnych ulic, by objąć swe sowi-
zdrzalskie rządy. Kobiety wybierały
jedną do „marszałkowania”. Od ra-
na chodziły z kapelą, tańcząc i osu-
szając kieliszki. Cały rynek stawał
się miejscem do tańca. Przebierano
się cudacznie, strojąc włosy w loki
z wiórów stolarskich. Nie przepusz-
czano nikomu nawet dygnitarzom
królewskim i senatorom. Każdy mu-
siał dać datek, inaczej porywany był
do tańca i obcałowywany ponad mia-
rę. Gdy kobiety schwytały kawalera,
zaprzęgały go do solidnego drewnia-
nego kloca, nakładały mu na głowę
grochowy wieniec. Przy
okrzykach: „comber”, „com-
ber” nieszczęśnik musiał ów
kloc ciągnąć aż się jakimś
datkiem nie wykupił. Tak
wyglądały rządy „Rzeczpo-
spolitej Babskiej” w zapusty
w dawnej stolicy.

Wioski i małe miastecz-
ka nie ustępowały miastom.
Chłopcy chodzili z turoniem,
kozą, niedźwiedziem, a w
chałupach za swoje popisy
otrzymywali ser, jajka, ma-
sło, słoninę, kiełbasę, rzad-
ko drobne pieniądze. Wie-
czorem z zebranych darów
urządzano ucztę. Chętnie
przebierano się za dziadów,
baby, Żydów, Cyganów, ole-
jarczyków, Turków. Zabawy
i przebieranie się zależały
tylko od fantazji. Nikt te-
go odgórnie nie organizował,
społeczność wiejska w ten

sposób umacniała więzi sąsiedz-
kie. Miejscem, gdzie wszyscy dą-
żyli w ostatni dzień zapustów, by-
ła karczma. Tu przy sutym stole
i gorzałce tańcom i śpiewom nie
było końca. Wieczorem do karcz-
my wciągano drewniany pień i tak
długo polewano go wodą, aż karcz-
marz nie wykupił się od tego potopu
gorzałką. Przy jednym stole siadali
gospodarze, a naprzeciwko gospody-
nie. Kobiety w tańcu skakały przez
ten pień. Tak jak skakały wysoko,
tak tego roku miał wyrosnąć len.
Gospodarze skacząc pokazywali jak
wysoko wyrośnie im owies. Kto
nowy wchodził do karczmy zaraz
kobiety zabierały mu czapkę i za-
wieszały na butelce, był to znak, że
należy wykupić się, stawiając nową

Andriolli, „Zabijanie grajka”
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kolejkę. Czas radości dobiegał jed-
nak końca. W ostatni wtorek przed
północą „zabijano grajka”. Sadzano
na taczce muzykanta i wywożo-
no z karczmy. Jeden z kompanii
trzymał nad nim garnek popiołu
a drugi kota. Gdy dojechali do
pierwszej miedzy, wysypywano na
grajka popiół i wypuszczano kota.
Symbolizować to miało uchodzącą
duszę z zabitego muzykanta. Po-
piół zapowiadał, że to już koniec
zabaw, maszkarad, przebierania się
i żartów, które w tym czasie za-
wsze musiały ujść na sucho sowi-
zdrzałom. Wraz z wybiciem północy
należało kończyć zapusty. Mówio-
no, że we wtorek zapustny diabeł
stoi przy drzwiach karczmy i cho-
wa w pamięci, kto wychodził z niej

już w środę popielcową. Ci, którzy
mimo wszystko zostawali do rana,
musieli liczyć się, że i tak nie unikną
popiołu. Nad wyjściem z karczmy
u belki zawieszano sito z popio-
łem. Chłopiec za pomocą sznurka
obsypywał nim wychodzących nad
ranem. Ostatnie żarty miały miej-
sce jeszcze w środę popielcową. Żacy
w miastach czatowali na wchodzące
do kościoła dziewczyny i przy pomo-
cy zmyślnie zakrzywionych szpilek
przyczepiali im na plecy, kurze no-
gi, kości, indycze szyje, skorupy jaj.
Starsi nie pochwalali tego, ale był
to znak, że nadchodzi czas na długi
czterdziestodniowy post.

Mariusz Paradecki

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

28 stycznia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Trąbkach Wielkich
odbyło się uroczyste podsumowa-
nie sportowego udziału mieszkań-
ców sołectwa Trąbki Wielkie w XV
Współzawodnictwie Sołectw o Pu-
char Gminy 2009. Sołtys wraz z Ra-
dą Sołecką ufundowali nagrody i dy-
plomy dla reprezentantów sołectwa
za udział w rywalizacji. Wręczenia
wyróżnień dokonał sołtys Edward
Kaczmarek, któremu pomocą słu-
żyli wójt Błażej Konkol i przed-
stawicielka rady sołeckiej – Iwona
Pawłowska. Należy podkreślić, że
najwięcej punktów wśród kobiet
zdobyła Iwona Pawłowska, a wśród
mężczyzn – Grzegorz Czajkowski.

***

4 lutego w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu
odbyła się uroczystość poświęcona
patronowi Szkoły. W programie ob-
chodów były występy uczniów, kon-
cert zespołu muzycznego połączony
z występami nauczycieli, a także
finał konkursu wiedzy o Patronie
wraz z wręczeniem nagród dla zwy-
cięzców.

***
5 lutego, z okazji XV-lecia powsta-
nia Fundacji Pomocy Społecznej na
Rzecz Dzieci Pan Władek, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Trąbkach
Wielkich miała miejsce uroczystość
pn. „Benefis Miłości dla Władysła-
wa i Marii”. Fundacja, utworzona
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przez Marię i Władysława Ornow-
skich, niesie pomoc potrzebującym,
dostarczając żywność, odzież i przy-
bory do nauki. Pomoc ta udzielana
jest najczęściej za pośrednictwem
szkół oraz Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. W imieniu miesz-
kańców, władze naszej gminy, dy-
rektorzy szkół, dyrektor GOZ oraz
kierownik GOPS w Trąbkach Wiel-
kich, a także goście spoza gminy,
serdecznie podziękowali Państwu
Ornowskim za okazaną pomoc oraz
wręczyli kwiaty i upominki. Ucznio-
wie szkół, w dowód wdzięczności,
przygotowali program dedykowany
zacnym gościom, złożony z wier-
szy i piosenek. Uroczystość uboga-
cił także występ znanej sopranistki
Edyty Ciechomskiej-Bilskiej. Nad
całością czuwał dyrektor GOK To-
masz Stroynowski. Należy dodać,
że państwo Ornowscy pochodzą
z Mierzeszyna, obecnie mieszkają
w Gdańsku, ale w najbliższej przy-
szłości planują powrót do rodzinnej
wsi.

***
7 lutego w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Jakub Ratkowski, syn Anny
i Krzysztofa z Trąbek Wielkich,

� Daniel Czapski, syn Katarzyny
i Macieja z Kleszczewa,

� Marcel Pietrzak, syn Moniki i Mi-
rosława z Trąbek Wielkich.

***
7 lutego w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert in-
augurujący Rok Chopinowski w na-
szej gminie. W programie przewi-
dziano dwa koncerty fortepianowe

Fryderyka Chopina. Bardzo licz-
nie zgromadzona publiczność wy-
słuchała koncert e-moll w wyko-
naniu Kordiana Góry oraz koncert
f-moll w wykonaniu Tomasza Stroy-
nowskiego. Pianistom towarzyszył
kwartet smyczkowy w składzie: Pa-
weł Kukliński – I skrzypce, Marta
Stachowiak – II skrzypce, Błażej
Maliszewski – altówka oraz Mariusz
Mruczek – wiolonczela. Po znako-
mitych wykonaniach tych utworów,
długie brawa publiczności spowodo-
wały dodatkowe występy muzyków.
W ramach obchodów Roku Cho-
pinowskiego dyrektor Gimnazjum
Mariusz Paradecki, we współpra-
cy z dyrektorem GOK Tomaszem
Stroynowskim, zaplanowali kolejne
koncerty muzyki poważnej, które
rozpoczynać się będą o godz. 19.00
w następujące niedziele 2010 ro-
ku: 28 marca – „Chopin znany”,
25 kwietnia – „Chopin i Nielsen”,
23 maja – „Chopin i Liszt” oraz
13 czerwca – „Fryderyk Chopin
i Karol Szymanowski”. Wszystkie
te koncerty wykona pianista Ma-
ciej Gański, który już kilka razy
występował przed trąbkowską pu-
blicznością. Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają na te koncerty.

***
12 lutego 2010 r. odbyła się I zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W porządku obrad znala-
zły się m.in. następujące sprawy:

1) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2010 r. Najistotniejsze
z nich to:
– zwiększono dochody budżetowe

z różnych źródeł o łączną kwotę
620 tys. zł,
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– przeznaczono 16 tys. zł na zakup
i montaż odparowywacza gazu do
kotłowni w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich,

– przeznaczono 8 tys. zł na reali-
zację projektu „Aktywna Pamięć
Europejska”,

– przeznaczono 54 tys. zł na re-
mont 2 mieszkań w budynku
Szkoły Podstawowej w Mierze-
szynie,

– przeznaczono 252 tys. zł na re-
alizację programu „Równy start”,

– przeznaczono 5 tys. zł na zakup
paliwa do samochodów interwen-
cyjno-patrolowych w Komisaria-
cie Policji w Trąbkach Wielkich,

– przeznaczono 60 tys. zł na utrzy-
manie drużyn piłkarskich junio-
rów, które istnieją w klubach
sportowych Orzeł Trąbki Wiel-
kie, Błękitni Sobowidz oraz Sokół
Ełganowo,

– przeznaczono 18 tys. zł na zakup
3 tablic interaktywnych dla Gim-
nazjum w Trąbkach Wielkich,

– przeznaczono 5 tys. zł na remont
instalacji kanalizacji sanitarnej
w SP w Sobowidzu,

– przeznaczono 6 tys. zł na zakup
zestawu treningowego do siat-
kówki dla Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich,

– zmniejszono wydatki na realizację
zadania „Zagospodarowanie tere-
nu nad jeziorem w Sobowidzu”
o kwotę 40 tys. zł,

– zmniejszono wydatki na zadanie
„Oczyszczalnia Sobowidz” o kwo-
tę 60 tys. zł,

– zmniejszono wydatki na zada-
nie „Oczyszczalnia Domachowo”
o kwotę 60 tys. zł,

– zmniejszono wydatki na realiza-
cję zadania „Remont świetlic wiej-
skich w Gołębiewku i Gołębiewie
Wielkim” o kwotę 100 tys. zł.

2) Podjęto uchwałę w sprawie zmia-
ny stawek dotacji przedmiotowych
dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Trąbkach
Wielkich na 2010 r.
3) Podjęto uchwałę w sprawie zmia-
ny nazwy „Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Trąbkach Wielkich” na
nazwę „Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich” oraz uchwalono nowy statut
dla tej instytucji. Najważniejszymi
zmianami w statutowej działalności
GOKSiR jest rozszerzenie spektrum
zadań o sport i rekreację. Ponad-
to uchwalono, że dyrektor GOKSiR
będzie wyłaniany w drodze konkur-
su, a kadencja powołanego przez
Wójta dyrektora wynosi 5 lat.
4) Podjęto uchwałę w sprawie zmia-
ny statutu Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich. Za-
sady powołania dyrektora oraz ka-
dencja są identyczne jak statucie
GOKSiR.
5) Podjęto uchwałę w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkańcami Gminy Trąbki
Wielkie.
6) Podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do realizacji projektu pn. „Ja
na rynku pracy” o wartości ok.
109 tys. zł. Program będzie realizo-
wany przez Gminny Ośrodek pomo-
cy Społecznej w Trąbkach Wielkich.
Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności zawodowej przez
10 bezrobotnych kobiet i 3 bezro-
botnych mężczyzn – mieszkańców
naszej gminy, będących „stałymi”
klientami pomocy społecznej.
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Nowo ochrzczony Jakub Ratkowski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Daniel Czapski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Marcel Pietrzak z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Antonina Maria Olejnik z rodzicami i chrzestnymi
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7) Podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Czerniewo, w związku
z zamiarem uruchomienia kopalni
kruszywa w tej miejscowości.

8) Zatwierdzono plany pracy komisji
stałych Rady Gminy Trąbki Wielkie
na 2010 rok.

9) Podjęto uchwałę w sprawie
zaciągnięcia w roku budżetowym
2010 długoterminowego kredytu (na
okres do 20 lat) w wysokości do
10,5 mln zł, na sfinansowanie wy-
datków inwestycyjnych nie mają-
cych pokrycia w planowanych do-
chodach gminy.

***

14 lutego w naszym kościele
chrzest św. otrzymała Antonina
Maria Olejnik, córka Aleksandry
i Michała z Pszczółek.

***
Dorota Bąk – mieszkanka Trą-
bek Wielkich, będąca od kilkunastu
lat dyrektorem Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich,
została radną powiatu gdańskie-
go. Zmiana w składzie rady po-
wiatu spowodowana jest rezygnacją
Wojciecha Etmańskiego z mandatu
radnego, w związku z decyzją pre-
miera Donalda Tuska, desygnującą
go do pełnienia funkcji Rady Gminy
Przywidz do najbliższych wyborów
samorządowych.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2010

Od 3 marca odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Teresę
i Władysława.

1. a) Za śp. Zygmunta (5. rocznica
śmierci) i Kazimierza Dubielów,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana Jaszczyka
b) Za śp. Jana Wilka (greg.)

2. Za śp. Renatę Dunst
(60. rocznica urodzin) oraz
Zofię i Leona Potrykusów
b) Za śp. Jana Wilka (greg.)

3. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (30. dzień od
śmierci) oraz Zofię i Leona
Potrykusów
b) Za śp. Teresę i Władysława
Czerniewo: a) Za śp. Andrzeja
Prissa (4. rocznica śmierci)

b) Za śp. Rozalię Jałob
4. Pierwszy czwartek miesiąca,

modlimy się za kapłanów
Za śp. Kazimierza
Jankowskiego i zmarłych
z rodziny Platów

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przepraszamy za grzechy nasze
i parafian
a) Za śp. Kurta Henniga
b) Za śp. Teresę i Władysława
Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
zmarłych z tej rodziny

6. Pierwsza sobota miesiąca,
nabożeństwo fatimskie ku czci
Matki Bożej
Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków
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7. 730: a) Za śp. Małgorzatę
i Albina Cylków
b) Za śp. Teresę i Władysława
900, Czerniewo:
a) Za śp. Helenę Szynka
b) Za śp. Jana Zawickiego
1100: a) Za śp. Antoniego
Rychlickiego (4. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Hildegardę i Wolfganga
Kaszubowskich
1800: Za śp. Władysława
Myszk, Hugona i Franciszkę
Zielke oraz zmarłych z tej
rodziny

8. Za zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich

9. Za śp. Zygmunta Szarmacha
10. a) Za śp. Lucjana, Gertrudę,

Wacława i Zenona Pirchów
b) Dziękczynna w 65. rocznicę
powrotu wioski Ełganowo
i okolic do Macierzy
Czerniewo: a) Dziękczynna
w 85. urodziny Reginy Nowak
b) Za śp. Teresę i Władysława

11. Za śp. Sylwestra Reimusa
(w rocznicę urodzin)

12. Za śp. Krystynę Kreft
(1. rocznica śmierci) oraz Marię
i Jakuba Czerwów

13. Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

14. 730: Za śp. Kazimierza
Stanolewicza (7. rocznica
śmierci)
900, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna i o błogosławieństwo
Boże w 18. urodziny Kamili
Krakowskiej
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
1100: a) Za śp. Wojciecha
Szulca (30. dzień od śmierci)

b) Za śp. Mieczysława Butę
1800: Za śp. Teresę i Władysława

15. Za śp. Helenę Jaszewską,
Annę Kromer i o nawrócenie
w rodzinie

16. Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich

17. a) Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfonsa Karassek
b) Za śp. Józefa i Franciszka
Tkaczyków oraz zmarłych ich
rodziców
Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodziny Karnath
b) Za śp. Teresę i Władysława

18. Za śp. Bogusława Bukowskiego
19. Za śp. Józefa Grzelaka oraz

zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

20. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże w 70. urodziny Anieli
Keler (int. róży św. Katarzyny)

21. 730: Za śp. Zofię Trofimowicz
(w urodziny) oraz zmarłych
nauczycieli z naszej gminy
900, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o błogosławieństwo Boże
w 18. urodziny Dariusza Grota
b) Za zmarłych z rodzin
Sierżantów, Hurnowiczów
i Witkowskich
1100: Za śp. Agnieszkę i Annę
Elmanowskie oraz Hertę
Streich
1800: Za śp. Teresę
i Władysława

22. Za śp. Tomasza i Klarę
Sławińskich

23. Za śp. Aleksandra, Waleskę
i Adama Bławatów

24. a) Za śp. Aurelię Kurek
(1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich
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Czerniewo: a) Za śp. Jadwigę
Kąkolewską (20. roczn. śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Teresę i Władysława

25. Za śp. Jana Karnata
26. O potrzebne łaski dla Ewy

Preuss (urodziny)
27. Za śp. Agnieszkę i Jana

Dunstów
28. 730: Za śp. Józefa, Aleksandra

i Władysława Plaków oraz Metę
Zimmermann
900, Czerniewo: a) Za śp. Marię
Roda
b) Za śp. Jana Zawickiego
(7. rocznica śmierci)
1100: a) Za śp. Kazimierza
Rogalę
b) O błogosławieństwo Boże
w 1. urodziny Aleksandra
Piórka i potrzebne łaski dla
Reginy Rogall w 50. urodziny
1800: Za śp. Teresę i Władysława

29. 800: Za śp. Teresę i Władysława
930: Za śp. Sławomira Kowitza
1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
w 62. rocznicę sakramentu
małżeństwa Reginy i Stanisława
Nowaków
1800: Za śp. Marię i Władysława
Knitter

30. 800: Za śp. Antoniego
Jakowskiego
930: Za śp. Teresę i Władysława
1800: Za śp. Stanisława,
Piotra i Celinę Kucharskich
(14. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

31. Za śp. Szczepana, Marię
i Mieczysława Goczkowskich
Czerniewo: Za śp. Stanisława
Sienkiewicza i zmarłych z tej
rodziny oraz śp. Annę Bluhm

1.04. Za śp. Teresę i Władysława
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
1 marca: Karol Józef Nieradko, Piotr Kromer
7 marca: Dawid Makarewicz

Rocznice sakramentu małżeństwa

27 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Drzymalskiej
i Dawida Haraburdy

4 marca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Doroty Czerniewskiej
i Marcina Lipińskiego

ODESZLI DO PANA

24 stycznia: zmarł w wieku 80 lat śp. Stanisław Szymczyk z Ełganowa
24 stycznia: zmarła w wieku 1 roku śp. Julia Suss z Trąbek Wielkich
28 stycznia: zmarła w wieku 86 lat śp. Hanna Knigga
3 lutego: zmarł w wieku 65 lat śp. Antoni Jakowski z Trąbek Wielkich
12 lutego: zmarł w wieku 75 lat śp. Wojciech Szulc z Ełganowa

3 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Rozalii Jołob
22 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimierza Rogali
24 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Aurelii Kurek

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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