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«Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi».

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go

poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24,34–35)



MOJE REFLEKSJE JUBILEUSZOWE
przypadające w Roku Kapłańskim

Tak się woli Bożej spodobało, bym
większą część mojego 70-letniego ży-
cia przeżył wśród Was, bo od 1940 ro-
ku do 1972 życie upływało w różnych
miejscach, a od 1972 roku do chwili
obecnej upływa w jednym miejscu
– w Trąbkach Wielkich. Pozwólcie
drodzy Parafianie, że podzielę się
z Wami refleksją nad tymi dwoma
etapami życia.

Pierwszy etap, od 1940 do 1972 r.
Urodziłem się na południu Pol-

ski w diecezji tarnowskiej w pobli-
żu sanktuarium MB Tuchowskiej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
w 1954 r. zgłosiłem się do niższego
seminarium w Tarnowie, ale (był
to trudny komunistyczny okres) nie
mogli przyjmować nowych kandyda-
tów. Poszedłem więc do szkoły ogól-
nokształcącej w Tuchowie. Po dwóch
latach zdecydowałem się wstąpić do
zgromadzenia Ojców Redemptory-
stów. Zostałem przyjęty do nowi-
cjatu, w którym byłem 6 miesięcy.
Przełożeni zdecydowali, bym opuścił
zgromadzenie ze względu na niewy-
leczoną chorobę ropnego zapalenia
ucha. Leczyli mnie w Tarnowie bez
rezultatu. Ojciec Prowincjał powie-
dział mi, że jeśli się wyleczę, to
mogę wrócić, ale chorego kandydata
nie mogą przyjąć. W następnym roku
podjąłem przerwaną naukę w liceum
ogólnokształcącym w Tuchowie. Po
zdaniu matury znów się zgłosiłem
do seminarium w Tarnowie ze świa-
dectwem lekarskim (niewyleczone
ucho). Zostałem przyjęty, ale w tym

roku było tak wielu kandydatów, że
z braku miejsc wskazano mi do wybo-
ru 5 seminariów w różnych miastach
Polski. Wybrałem Gdańsk. Tu leczy-
łem ucho w Akademii Medycznej i u
prywatnych lekarzy. Zostało wyle-
czone, jednak z poważnym ubytkiem
słuchu. Dlatego noszę uszne „prote-
zy”.

Po święceniach kapłańskich pra-
cowałem jako wikariusz dwa lata
w parafii św. Franciszka w Gdań-
sku Siedlcach, następnie przez dwa
lata w parafii św. Jana Chrzciciela
w Giemlicach, a potem przez trzy la-
ta w parafii św. Ignacego w Gdańsku
Oruni. I stąd zostałem skierowany
do pracy w Trąbkach Wielkich.

Pierwszą Mszę św. w naszym ko-
ściele odprawiłem 15 sierpnia w su-
tannie ks. prałata, bo byłem w trak-
cie wycieczki rowerowej z młodzieżą
z Oruni. Po Mszy św. kontynuowa-
liśmy rowerowy rajd. Mój kochany
poprzednik miał 84 lata, gdy przy-
byłem tu do pomocy. Był dla mnie
niezwykle dobry i życzliwy, przy
tym pełen pokory, co przejawiało się
w tym, że w ostatnich latach życia
co miesiąc przychodził do mnie do
spowiedzi świętej. Miałem jego bło-
gosławieństwo na wiele prac, które
podejmowałem jako ks. wikariusz.
Jedną z pierwszych było przełożenie
dachu na kościele. Pracę pomocnika
podjął Andrzej Karcz (nadzwyczaj-
ny szafarz Komunii św.), który do
dzisiaj czuje skutki tej pracy. Potem
było założenie ogrzewania w ko-
ściele, które do dziś funkcjonuje po
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małych poprawkach. Trzeba też było
usunąć potężne drzewa po stronie
północnej kościoła, które go mocno
zawilgociły, a następnie zrobić pro-
cesyjne obejście wokół kościoła (był
tylko trawnik).

Ksiądz prałat odszedł do Pana
31 marca 1979 r. przeżywszy 91 lat.

Ja pod koniec jego życia otrzy-
małem od biskupa dekret wikariusza
ekonoma i jako wikariusz otrzyma-
łem nominację na dziekana deka-
natu. To chyba jedyny przypadek
w Polsce, żeby ks. wikariusz był
dziekanem. Gdy się kuria bisku-
pia zorientowała, szybko przysłała
dekret proboszczowski.

Wspólnymi siłami – a właściwie
Waszymi siłami – wykonało się sporo
prac.

W kościele został wymieniony
dach na poszycie blachą miedzianą.
Były z tym kłopoty, bo konserwator
wojewódzki powiedział dosłownie:
„Prędzej mi włosy na dłoni urosną,
niż dam pozwolenie na położenie
blachy miedzianej na kościele”. Jego
nie ma, a dach miedziany jest. Zo-
stały wymienione okna i wstawione
drugie (dotąd były pojedyncze). Do-
konano gruntownego remontu orga-
nów, łącznie z ich przesunięciem na
tylną ścianę kościoła (dotąd przejście
na drugą stronę chóru było za orga-
nami). Został wyremontowany chór
(groził zawaleniem). O jego poprzed-
nim stanie może powiedzieć pan
Franciszek Preuss, który go remon-
tował. Zostały wykonane nowe ławki
w kościele i na chórze, oraz gruntow-
na konserwacja i renowacja ołtarzy,
ambony, chrzcielnicy, konfesjonałów.
Wszystko było w kolorze ciemnobrą-
zowym (ambona również). Została
położona nowa granitowa posadzka

i wykonane nowe drzwi do kościoła,
wybudowano dzwonnicę i zakupiono
dwa nowe dzwony, trzeci pan Płocke
zdjął z wieży kościelnej. Niedawno
zostało odnowione wnętrze kościoła.
Zbito stary tynk, wyrównano ściany
i położono nową zaprawę, a na ze-
wnątrz wyfugowano i uzupełniono
brakujące lub zniszczone cegły. Była
to wielka praca. Również odnowiono
wieżę i założono na niej krzyż.

Wybudowaliście też dla uczczenia
750-lecia istnienia parafii kaplice ró-
żańcowe z asfaltową dróżką, a potem
rolnicy zasypali staw, gdzie okoliczni
mieszkańcy zbierali rzęsę dla dro-
biu. Na tym miejscu powstały kaplice
drogi krzyżowej, później piękny oł-
tarz polowy (projekt pana Stanisława
Dziemińskiego). Założono metalowe
ogrodzenie kościoła na istniejącym
kamiennym cokole. Z obory i stajni
oraz chlewni z dobudowaną częścią
powstał Dom Pielgrzyma, który do-
brze służy różnym rekolekcyjnym
grupom tu przybywającym, zbudo-
wano też nowe sanitariaty. Wielu
nie pamięta, że na miejscu parkin-
gu przy plebanii kiedyś był składany
obornik i znajdowała sie tam studnia
na gnojowicę.

Najważniejszym jednak dziełem
– z Waszym wsparciem – było do-
konanie gruntownej renowacji cu-
downego obrazu Matki Bożej i jego
koronacja w Gdańsku Zaspie przez
Papieża Jana Pawła II. Za dwa la-
ta będzie to już 25 lat od tego
wydarzenia.

Dokonano też wiele prac przy bu-
dynku plebanii, łącznie z ociepleniem
go styropianem oraz założeniem ka-
nalizacji i wody, bo tego nie było
w budynku. Teraz jest aż 6 łazienek.
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Te moje wspomnienia mają uka-
zać młodszym i nowym Parafianom,
czego dokonało tu starsze pokolenie.
Dziękuję gorąco wszystkim Parafia-
nom za współpracę przy tych wszyst-
kich dokonaniach i mocno wierzę,
że i teraz wesprzecie dzieło (może
ostatnie) budowy kościoła w Ełgano-
wie.

Jeśli dożyję kościelnego wieku
emerytalnego (75 lat) to moim pra-
gnieniem jest pozostać do końca
życia wśród kochanych i drogich mi
Parafian i wśród Was spocząć na
parafialnym cmentarzu w miejscu,
gdzie przed laty z okazji uroczysto-
ści Wszystkich Świętych odprawiana
była Msza św. przy prowizorycznym
ołtarzu. Miejsce to zostawiłem wolne
dla grobów kapłańskich (w pobliżu
pierwszego krzyża).

W testamencie złożonym w kurii
biskupiej zaznaczę, że wszystko co
po mnie będzie miało jakąś wartość,
zostawiam parafii do dyspozycji mo-
jego następcy (cóż mam, czego bym

nie otrzymał od Was?). Na kon-
cie w banku są zgromadzone moje
emerytury, około 30 tys. zł. Wszyst-
ko przeznaczam na budowę kościoła
w Ełganowie. Gdy Pan Bóg mnie
odwoła, to pogrzeb ma być bardzo
skromny. W żadnym wypadku nie dę-
bowa, ale sosnowa trumna, bez „gry
na trąbce”. A uroczystości pogrzebo-
we może poprowadzić ks. dziekan,
by nie trudzić biskupów. Natomiast
chciałbym, by odprawiona została
za mnie Msza św. gregoriańska, bo
mocno wierzę w jej skuteczność.

To nie są ponure refleksje końco-
we, ale życiowe, bo gdy się ma lat 70,
to jest według Pisma św. „wiek pobo-
rowy”. Czytamy tam m.in.: „Miarą
naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdzie-
siąt; a większość z nich to trud
i marność”. Proszę Parafian nie
o życzenia, ale o modlitwę.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2010

4 kwietnia: Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37–43

Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8

J 20,1–9 lub Łk 24,13–35

Tyle się mówi na Wielkanoc o ba-
ranku. Zdawałoby się, że słaby, bez-
bronny, nawet z rogami niegroźny
wobec stada wilków. Cichy i pokor-
ny – a przecież z łopocącą, zwy-
cięską chorągwią. Przypomina Pana

Jezusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego.

11 kwietnia: 2. Niedziela
Wielkanocna
Święto Bożego Miłosierdzia

Dz 5,12–16

Ap 1,9–11a.12–13.17–19

J 20,19–31

Obmawiamy świętego Tomasza –
nazywamy go niedowiarkiem, nie-
wiernym Tomaszem.
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Ile w nim tęsknoty za wiarą. Nie
mógł uwierzyć, a jednak przyszedł
do wieczernika, czekał, modlił się. Co
prawda zapewniał, że kiedy dotknie
ran Jezusa – uwierzy. Zobaczył –
nie dotknął, a uwierzył. W Indiach,
w mieście Madras, pokazują miej-
sce, gdzie ten „niewierzący” Tomasz
oddał życie za wiarę.

18 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 5,27b–32.40b–41

Ap 5,11–14

J 21,1–19

Nad Morzem Tyberiadzkim Piotr
po raz drugi spotkał się z Jezusem
zmartwychwstałym. Niewiele wiemy
o pierwszym spotkaniu. Wspomina
o nim święty Łukasz: „Rzeczywiście
Pan zmartwychwstał i ukazał się
Szymonowi”, a święty Paweł pisze
w liście do Koryntian: „Ukazał się
Kefasowi, potem Dwunastu” (Kor
15,5).

Jakie to wzruszające, że Jezus uka-
zał się najpierw temu, który się Go
zaparł, a nie Janowi, który nie opu-
ścił Go i trwał pod krzyżem. Jezus
spotkał się najpierw z grzesznikiem.
Piotr tak bardzo liczył na siebie sa-
mego, kiedy mówił: „Panie, nigdy się
Ciebie nie zaprę”. Teraz przekonał
się, że może się oprzeć tylko na
miłosierdziu Boga.

Po obfitym połowie pierwszy Jan
dostrzegł Jezusa na brzegu, a wtedy
Piotr rzucił się do wody, aby jak
najszybciej tam się znaleźć. Już nie
tłumaczył się, jak kiedyś, że jest
niegodny, że popełniony grzech go
onieśmiela.

Wystarczy prawdziwy żal, żeby się
rzucić w ramiona Ojca.

Kiedy czytamy o drugim spotkaniu
Jezusa z Piotrem, na brzegu mo-
rza, warto przypomnieć to pierwsze
– spotkanie grzesznika z miłosier-
dziem.

25 kwietnia: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 13,14.43–52

Ap 7,9.14b–17

J 10,27–30

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja
znam je. Idą one za Mną i Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki” – powiedział Pan Jezus.

Ile spokoju odnajdujemy w tych sło-
wach wtedy, kiedy wydaje się nam,
że może nas jeszcze nie odrywa, ale
oddala od Jezusa nasze zmęczenie,
brak czasu, słabość ciała; wtedy, kie-
dy grzeszymy i chcemy powrócić;
kiedy odwracamy się od Boga i nie
myślimy o powrocie; kiedy wydaje
się, że już nie można nam pomóc.

Byle trzymać się ręki Jezusa, która
jest ręką Ojca.

Jezus stale kocha, zawsze czeka.
Radosna nowina o wierności Boga.
Wszystko może, bo jest w Jego
rękach cała wszechmoc Boża.

Przypomina się święty Paweł z listu
do Rzymian: „Któż nas może odłą-
czyć od miłości Chrystusowej? Utra-
pienie, ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo
czy miecz?” (Rz 8,35).

Ks. Jan Twardowski
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PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO BUDOWY
kościoła w Ełganowie

Jeśli nie nastąpią nieprzewidzia-
ne przeszkody, to zamierzamy rozpo-
cząć budowę kościoła w Ełganowie
zaraz po Świętach Wielkanocnych.
Przypomnę, że pragniemy nią złożyć
hołd największemu z Polaków, słudze
Bożemu Janowi Pawłowi II, a zara-
zem wyrazić wspólną wdzięczność
za dokonanie przez niego korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej.

Drugim ważnym motywem jest
upamiętnienie jubileuszu 25-lecia
koronacji tego obrazu, które – da Bóg
– obchodzić będziemy w 2012 roku.
Wszyscy jesteśmy winni wdzięczność
Maryi, że obrała sobie tron wśród nas
i za dar koronacji oraz za wielkiego
Papieża. Proszę gorąco całą wspól-
notę parafialną o włączenie się w to
dzieło budowy przez modlitwę, pracę
i ofiarę materialną. Dotąd wspólny-
mi siłami wyremontowaliśmy kościół
parafialny i wybudowaliśmy kościo-
ły w Postołowie i Czerniewie. Nikt
z pomagających z tego powodu nie
zubożał, więc i teraz ufam, że Bóg
wynagrodzi ofiarodawcom.

Chciałbym nawiązać do sceny
biblijnej przemienienia Pana Jezu-
sa na Górze Tabor. Wówczas Piotr
powiedział: „Panie, dobrze nam tu
być, uczynimy trzy przybytki; tobie
jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszo-
wi jeden. . .” parafrazując te słowa,
ja też wołam: „Panie Jezu pozwól
nam uczynić trzy kościoły: Twemu
Miłosierdziu jeden (Czerniewo), św.
Józefowi jeden (Postołowo) i Janowi

Pawłowi wielkiemu Polakowi jeden
(Ełganowo).

Czuję, że siły mnie powoli opusz-
czają, a chciałbym jeszcze planowane
dzieło zrealizować – stąd naprawdę
proszę wszystkich drogich Parafian
– pomóżcie!

Poproszę chętnych mieszkańców
Ełganowa i innych wiosek, by jak
przy poprzednich budowach kościo-
łów, co miesiąc w drugą niedzie-
lę miesiąca zapukali do Waszych
mieszkań z prośbą o ofiarę na bu-
dowę kościoła w Ełganowie. Proszę
też, by niedzielne ofiary na tacę były
hojniejsze, żeby można było pokry-
wać z nich bieżące wydatki związane
z budową. Nie chcę zapożyczać się
w banku, by budowa szybciej po-
wstawała, aby w razie mojej śmieci
nie zostawić następcy zadłużonej pa-
rafii – co niestety zdarza się w naszej
archidiecezji.

Dotąd z ofiar kolędowych z trzech
ostatnich lat pokryłem koszty pro-
jektu budowlanego i konstrukcyj-
nego w wysokości 31 tys. zł oraz
pokryłem koszty związane z symbo-
licznym wykupem działki pod kościół
i wybudowaniemniem przyłącza prą-
du w wysokości prawie 4 tys. zło-
tych. Na to nie zbierałem ofiar od
Parafian. Wiadomo też, że trzeba
zakupić materiały budowlane i czę-
ściowo pokrywać koszty pracy. Ufam
w zrozumienie wszystkich parafian
i skuteczną pomoc w tym przedsię-
wzięciu.

Ks. Edward Szymański
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KS. BP ZYGMUNT PAWŁOWICZ
odszedł do wieczności

Nie żyje ks. biskup Zygmunt Paw-
łowicz. Zmarł 18 marca wieczorem
po długiej i ciężkiej chorobie. Biskup
pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej
miał 83 lata. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1952 roku, a sakrę bisku-

pią w 1985. Wcześniej pełnił funkcję
proboszcza w Stegnie i w Gdańsku
Brzeźnie oraz wykładowcy w Semi-
narium Duchownym. Biskup Zyg-
munt Pawłowicz był doktorem habi-
litowanym teologii. Specjalizował się
w teologii fundamentalnej i religiolo-
gii. Był autorem kilkunastu książek.
Od 2005 roku biskup Zygmunt Paw-
łowicz był na emeryturze.

Ks. biskup Zygmunt Pawłowicz
był bardzo związany z trąbkow-
skim sanktuarium. Wielokrotnie go-
ściliśmy go w czasie tygodniowego
odpustu ku czci Matki Bożej Trąb-
kowskiej, której od początku zawie-
rzył swoje biskupie posługiwanie.
Troszczył się o piękno sanktuarium,
uczestnicząc w finansowaniu niektó-
rych przedsięwzięć.

Przez wstawiennictwo Matki Bo-
żej prosimy Pana Boga o wieczną
radość dla niego w Królestwie Nie-
bieskim.

ZASADY REALIZACJI INTENCJI MSZALNYCH

Przyjął się w naszej parafii zwy-
czaj, że w czasie kolędy w rodzinach,
razem z księdzem kanonikiem wpisu-
jemy do kalendarza intencje mszalne
zamawiane już na cały rok. Tu wy-
rażam gorące podziękowanie wszyst-
kim, którzy pamiętają o zmarłych
członkach rodziny i szczególnie pro-
szę o Mszę św. w kolejne rocznice ich
śmierci. Właściwie co roku w listopa-
dzie podczas Mszy św. na cmentarzu

przypominam, że nie tyle kwiaty czy
nawet kosztowny grobowiec pomoże
im, co ofiara Mszy św. złożona Bogu
w ich intencji.

Opierając się na bardzo starej tra-
dycji kościelnej odprawiamy też za
zmarłych tak zwane Msze św. grego-
riańskie (tradycja sięga papieża Grze-
gorza Wielkiego). Jest to 30 Mszy św.
odprawianych codziennie przez cały
miesiąc bez przerwy za zbawienie
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wymienionej duszy zmarłego. We-
dług tej tradycji, dusza, za którą są
odprawiane Msze św. gregoriańskie,
będzie wybawiona z czyśćca. Ponie-
waż jest nas dwóch księży w parafii,
to po uprzednim uzgodnieniu może-
my przyjąć do odprawienia intencje
Mszy św. gregoriańskich. Nieraz pro-
ponuję rodzinie taką intencję zaraz
po pogrzebie. Wówczas wliczam na jej
poczet ofiary zebrane podczas Mszy
św. pogrzebowej, by zmniejszyć obcią-
żenie finansowe rodziny. Wyjaśniam,
że ofiary złożone na tacę podczas
pogrzebu są przeznaczone w całości
na Msze św. odprawiane w intencji
zmarłego. Jest ich tyle ile zebrano,
na tacę, licząc stypendium mszalne
po 50 złotych. Przy czym staram się
koniecznie odprawić Mszę św. w 30.
dzień od śmierci lub pogrzebu.

W związku z tym, że już na ko-
lędzie zamawiamy intencje mszalne,
mogą one potem ulec przesunięciu
na inny najbliższy termin z ważnych
powodów duszpasterskich.

Jakie to są powody?
1) Jeśli w tym samym dniu przy-

padnie rocznica czy jubileusz sakra-
mentu małżeństwa, to nie można
odmówić odprawienia Mszy św. ju-
bileuszowej z okazji np. 25-lecia czy

50-lecia sakramentu małżeństwa z te-
go powodu, że wcześniej została przy-
jęta intencja za zmarłego. Tu musi
ulec przesunięciu Msza św. żałobna.

2) Przesunięciu ulegnie intencja
za zmarłego, gdy przypadnie 30. dzień
od śmierci innej osoby. Przecież nie
możemy przewidzieć, kiedy ktoś zo-
stanie odwołany do wieczności.

3) Zdarza się, że ksiądz zacho-
ruje lub ma konieczny duszpasterski
wyjazd i nie odprawi Mszy św. lub
odprawi ją poza parafią.

4) Są sytuacje, kiedy trzeba od-
prawić Mszę św. z racji uroczystości
szkolnych, patronalnych czy innych,
i znów trzeba dokonać korekty ter-
minarza.

Proszę o wyrozumiałość. Pamię-
tajcie, że ksiądz nie może przyjąć
intencji i jej nie odprawić. Wszedłby
wtedy w konflikt sumienia kapłań-
skiego.

Dziękując za życzliwość i za każ-
dą intencję mszalną, przepraszam
razem z ks. kanonikiem Adamem,
za wszelkie niedogodności, jakie cza-
sem w tym względzie mogą spotkać
drogich Parafian.

Ks. Edward Szymański

EUCHARYSTYCZNA DROGA UZDROWIENIA

„Trzeba troszczyć się o to, aby
od Eucharystii sprawowanej zmie-
rzać do Eucharystii przeżywanej”
(Rok Eucharystii. Wskazania i pro-
pozycje, 4).

Czy świadomie, czynnie i owoc-
nie przeżywam sakramenty św.?
Czy osobiście jestem zaangażowa-
ny we wszystko, co Bóg dla mnie
przygotował?

Jak przedstawia się uzdrowienie
naszej skażonej grzechem natury,
jakie dokonuje się w Eucharystii?
Każda część Mszy św. kryje w so-
bie lekarstwo i dotyka jakiejś sfery
ludzkiego życia. W każdej działa
Duch Święty i burząc różnorodne
bariery, zbliża człowieka do Jezu-
sa Chrystusa, aby zaistniała pełna
Komunia.
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Na początku celebracji eucha-
rystycznej wyznajemy swoją grzesz-
ność. Stajemy przed Bogiem jako lud
przychodzący ze świata, dotknięty
jego brudem w myślach, słowach,
uczynkach i zaniedbaniach. Wyzna-
jąc swoją winę i błagając o prze-
baczenie mówimy trzykrotnie: moja
wina, moja wina, moja bardzo wiel-
ka wina.

Wyznanie jest wspólne, ale sytu-
acja poszczególnych osób jest różna.
Wszyscy są grzesznikami i wyznają,
że odeszli od Boga, ale wielu po-
wróciło przez przeżycie sakramentu
pokuty. Inni nie powrócili do jed-
ności z Bogiem i niedostępna jest
dla nich komunia sakramentalna.
Jeszcze inni przychodzą z grze-
chami powszednimi, które popełnili
w ostatnim czasie. Proszą o przeba-
czenie i chcą pogłębiać swoją jedność
z Bogiem i braćmi.

Akt pokuty na początku Eu-
charystii jest okazją do uzyskania
przebaczenia grzechów lekkich, je-
śli człowiek tego daru nie otrzymał
wcześniej. Stając w obliczu Boga
jestem świadomy, że problemem są
nie tylko same grzechy, lecz tak-
że skłonności do ich popełniania.
Jeśli człowiek pozwala się prowa-
dzić Duchowi Świętemu, zobaczy

także wyraźniej swój podstawowy
grzech, jakim jest niedowierzanie.
Może się ono objawić w tym, że
wypowiadając słowa: „moja bardzo
wielka wina”, wcale nie uważa,
że popełnił wielkie zło. Nie przej-
muje się swoim grzechem i nie
bierze go na serio. Słabość jego
wiary może się objawić w obojęt-
nym przeżywaniu chwili, w której
stoi przed obliczem wszechmogą-
cego Boga ze swoimi grzechami.
Warto zapytać siebie: jaką postawę
zachowuję w tak ważnym momen-
cie: postawę skruszonego celnika,
a może pysznego faryzeusza?

Ważna jest też wewnętrzna
treść, jaką uczestnik Eucharystii
nadaje modlitwie: „Panie, zmiłuj się
nad nami”. Jeśli ktoś w tym wołaniu
prosi: „Panie, przebacz mi”, to być
może niedowierza, że przed chwilą,
w akcie pokuty, otrzymał przebacze-
nie. Jeśli zaś stanął przed Bogiem
ze świadomością grzechów i nie
ma wątpliwości, że Bóg mu przeba-
czył, to teraz raczej woła: „Panie,
uzdrów moją grzeszną duszę, abym
nie wracał do moich grzechów”. Mi-
łosierdzie Boga objawia się nie tylko
w przebaczeniu grzechów. To dopie-
ro początek drogi. Następny etap
to leczenie wszystkiego, co chore
i słabe w zdolności miłowania.

Nieraz mam wątpliwość, czy po-
pełniony grzech jest ciężki, czy lek-
ki? Św. Faustyna opisuje następu-
jące zdarzenie: „W pewnej chwili
przydarzyła mi się wątpliwość, czy
ta rzecz, która mi się przydarzyła,
nie obraziła Pana Jezusa ciężko; po-
nieważ nie mogłam sobie zdać spra-
wy z tej rzeczy, toteż postanowiłam
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nie przystępować do Komunii świę-
tej, aż się wpierw wyspowiadam,
chociaż skruchę obudziłam natych-
miast, bo mam takie przyzwyczaje-
nie, że po najmniejszym uchybieniu
ćwiczę się w skrusze (...). Po spo-
wiedzi przyjęłam Komunię świętą,
nagle ujrzałam Pana Jezusa, który
mi powiedział te słowa: «Wiedz, cór-
ko moja, że większą mi sprawiłaś
przykrość tym, żeś się nie łączyłaś
ze Mną w Komunii świętej, ani-
żeli tym drobnym uchybieniem»”
(Dz. 612).

Temat grzechu powraca na kilka
sposobów w czasie eucharystycznej
celebracji liturgii słowa. Pojawia się
przede wszystkim w treści czytań
i w homilii. Bóg objawia się swoje-
mu ludowi jako Stwórca i Zbawca,
jako Ojciec i Przyjaciel. Objawia
też człowiekowi konsekwencje jego
złych wyborów i wskazuje drogę
powrotu.

Po proklamacji Ewangelii ka-
płan, całując księgę, kieruje do Boga
szczególną modlitwę: „Niech słowa
Ewangelii zgładzą nasze grzechy”.
Słowo, które dotarło do uszu i serc
słuchających, nie pochodziło od lu-
dzi. Przemawiał do nich sam Chry-
stus, albowiem „gdy w Kościele
czyta się Pismo Święte, wówczas on
sam mówi” (KL 7). Dlatego skutek
tego głoszenia słowa jest podobny
do tego, o którym mówił Pan Jezus
w Wieczerniku w rozmowie z apo-
stołami: „Wy już jesteście czyści
dzięki słowu, które wypowiedzia-
łem do was” (J 15,3). Słowo Boże
skierowane do mnie niesie w sobie
moc wyzwalającej prawdy. Rozja-
śnia mroki umysłu, prostuje błędy,

rozświetla ciemności, ukazuje urze-
kający blask prawdy. Takie słowo
otwiera oczy, leczy z zaślepienia,
umożliwia stanięcie przed Bogiem
i braćmi w prawdzie. Czy mam ży-
wą wiarę, że to sam Bóg przemawia
do mnie? Czy słucham z uwagą,
jestem skupiony, staram się zapa-
miętać słowo, które Bóg do mnie
kieruje? Człowiek może zamknąć
się na Boga, a jego serce może
zostać obojętne, dlatego Bóg przez
psalmistę wołał: „Obyście usłyszeli
głos Jego: «Nie zatwardzajcie dzisiaj
serc waszych»” (Ps 95,7–8), a Je-
zus mówił do uczniów z Emaus:
„O nierozumni, jak nieskore są wa-
sze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy!” (Łk 24,25).

Z chwilą, gdy człowiek zaczy-
na wierzyć sercem i cały przylgnie
do usłyszanego słowa, doznaje je-
go niezwykłej mocy. Dzięki niemu
rozjaśnia się ludzkie myślenie, wola
podejmuje gorliwe działanie, a serce
szerzej otwiera się na miłość Boga
i chętniej na tę miłość odpowia-
da miłością. Umacnia się jedność
człowieka z Bogiem, a tym samym
zmienia się jego postawa. Mniej jest
pychy i egoizmu, więcej pokory i ak-
ceptacji drugiego człowieka. Słabną
ludzkie wady, a umacniają się cnoty.
Dobre owoce tego działania objawią
się w codziennym życiu.

W jednym z ewangelicznych wy-
darzeń pewien ojciec przyprowadza
do Jezusa swego chorego syna i mó-
wi: „«Jeśli coś możesz, zlituj się
nad nami i pomóż nam!» Jezus mu
odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko
możliwe jest dla tego, kto wierzy».
Natychmiast ojciec chłopca zawołał:
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«Wierzę, zaradź memu niedowiar-
stwu!»” (Mk 9,22–24). Człowiek ten
miał na tyle wiary, aby przyjść
do Jezusa. Równocześnie miał wąt-
pliwość, gdyż swoją prośbę wyra-
ził słowami: „Jeśli możesz”. Kiedy
usłyszał odpowiedź Jezusa, zaczął
się modlić nie tylko o zdrowie dla
syna, lecz także o mocniejszą wiarę
dla siebie.

Centralną częścią Eucharystii
jest złożenie ofiary Chrystusa.
Uczestnicy tego misterium mieli
na tyle wiary, żeby przyjść do ko-
ścioła i być przy ołtarzu w czasie
dokonywania się tego świętego mi-
sterium. Czy starczało im wiary,
aby wejść w głębię męki Jezu-
sa i autentycznie przeżywać Jego
zmartwychwstanie? Czy dokonało
się przejście od Eucharystii sprawo-
wanej do Eucharystii przeżywanej?
Można przecież spełnić na zewnątrz
wszystkie wskazane gesty i odmó-
wić wszystkie modlitwy. Wcale to
jednak nie oznacza, że człowiek
przeżył całym sercem to, co się
dokonało pod osłoną znaków.

„«Pan Jezus tej nocy, której zo-
stał wydany» (1 Kor 11,23), ustano-
wił Ofiarę eucharystyczną swojego
Ciała i swojej Krwi. Słowa apostoła
Pawła przypominają nam drama-
tyczne okoliczności, w jakich naro-
dziła się Eucharystia. Zawiera ona
niezatarty zapis męki i śmierci Pa-
na. Nie jest tylko przywołaniem te-
go wydarzenia, lecz jego sakramen-
talnym uobecnieniem. Jest ofiarą
Krzyża, która trwa przez wieki”
(EdE 11). Naszej wierze pomagają
nie tylko słowa Ojca Świętego, lecz
także doświadczenia mistyków. Św.

Faustyna wiele razy widziała re-
alizm męki Jezusa w czasie przeży-
wania Eucharystii: „Dziś widziałam
w czasie Mszy świętej Jezusa ukrzy-
żowanego. Jezus był przybity do
krzyża i w wielkich mękach. Dusza
moja została przeniknięta cierpie-
niem Jezusa, w duszy i ciele moim,
chociaż w sposób niewidzialny, ale
równie bolesny. O, jak straszne ta-
jemnice dzieją się w czasie Mszy
świętej. (...) Z jaką pobożnością po-
winniśmy słuchać i brać udział w tej
śmierci Jezusa” (Dz. 913–914).

Czy człowiek musi widzieć na oł-
tarzu krwawiące rany Jezusa i cier-
niową koronę na Jego głowie, aby
uwierzyć, że ta prawda uobecnia się
w czasie Eucharystii? Przekonanie
naszej wiary opiera się nie na wi-
dzeniu, tylko na słowach Jezusa.
Ponieważ On powiedział, że w chle-
bie jest Jego Ciało wydane i Krew
wylana, więc choćby oczy mówiły co
innego, decydujące jest słowo Pana.
Gdyby człowiek miał widzenie męki,
to może mieć wątpliwość, czy do-
brze widział, natomiast słowo Pana
jest nieomylne.

Chrześcijanin wprowadzony mo-
cą wiary pod krzyż Jezusa i widząc
mocą tej samej wiary potęgę Jego
zmartwychwstania, doznaje uzdra-
wiającej mocy Jego miłości. Będąc
z Jezusem w Jego męce, otrzymuje
łaskę uczestnictwa w Jego zmar-
twychwstaniu. Obmyty już z grze-
chów w sakramencie pokuty, zo-
staje napełniony łaskami odkupie-
nia, przede wszystkim darem Ducha
Świętego. On czyni go „wieczystym
darem dla Ojca”, zdolnym do tego,
aby wszystko oddać na służbę Bogu
i braciom.
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Obrzędy Mszy świętej przypomi-
nają nam w różny sposób o rzeczy-
wistości grzechu.

W modlitwie „Ojcze nasz” prosi-
my: „Odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom”. W emboliźmie wołamy:
„Wybaw nas, Panie, od zła wszel-
kiego... Wspomóż nas, abyśmy byli
wolni od grzechu”. W obrzędzie po-
koju zwracamy się do Jezusa: „Nie
zważaj na nasze grzechy, lecz na
wiarę swojego Kościoła”. W modli-
twie przed Komunią kapłan modli
się: „Panie Jezu Chryste, Synu Bo-
ga Żywego, Ty z woli Ojca, za
współdziałaniem Ducha Świętego,
przez swoją śmierć dałeś życie świa-
tu, wybaw mnie przez najświętsze
Ciało i Krew Twoją od wszystkich
nieprawości moich i od wszelkiego
zła; spraw także, abym zawsze za-
chowywał Twoje przykazania i nie
dozwól mi nigdy odłączyć się od
Ciebie”. W tym czasie wszyscy śpie-
wają: „Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad na-
mi”. Kiedy zaś przyjdzie chwila
Komunii świętej, kapłan, ukazując
wiernym Ciało Pańskie mówi: „Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata”. Wierni zaś proszą: „Pa-
nie..., powiedz tylko słowo, a będzie
uzdrowiona dusza moja”.

Jaka choroba trapi jeszcze w tym
momencie ludzką duszę? Dlaczego
każda modlitwa obrzędu Komunii
świętej mówi o grzechu? Być może
w tej części Mszy świętej bardziej
niż w innych, objawia się różnica
między „grzechami” a „grzechem”.
Pan Jezus wie, że serce człowieka
jest biedne jak szopka betlejem-
ska, ale wie też, że drzwi do niej

są otwarte. On chce przyjść i być
z człowiekiem, aby wszystko, co jest
ubogie, słabe, chore i smutne, stop-
niowo przemieniało się w radość,
piękno i siłę.

Zbliżając się do Stołu Pańskiego
chrześcijanin jest świadom swoich
skłonności do złego. Wie, że nie
umie panować nad swoimi słowa-
mi, nie umie skupić na modlitwie
swoich myśli, nie potrafi całkiem
sprawiedliwie oceniać innych, nie
kocha Boga całym sercem, całą du-
szą, całym umysłem i całą wolą,
a bliźniego swego nie kocha tak, jak
siebie samego. Równocześnie wie,
że wszystkie grzechy, jakie zrodzi-
ły się z tych skłonności, zostały
mu przebaczone. Nie ma w sobie
grzechów, ale ma grzeszną naturę.
W zjednoczeniu z Jezusem, mocą
Ducha Świętego, dokonuje się jej
leczenie.

W Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego czytamy: „Pierwszym owocem
przyjmowania Eucharystii w Ko-
munii jest głębokie zjednoczenie
z Chrystusem Jezusem” (KKK
1391). „Eucharystia nie może jedno-
czyć nas z Chrystusem, nie oczysz-
czając nas równocześnie z popeł-
nionych grzechów i nie zachowując
nas od grzechów w przyszłości”
(KKK 1393). „Celem Eucharystii
nie jest jednak odpuszczenie grze-
chów śmiertelnych. Jest ono właści-
we dla sakramentu pojednania. Eu-
charystia jest natomiast sakramen-
tem tych, którzy pozostają w pełnej
komunii z Kościołem” (KKK 1395).

Opr. ks. Adam Kroll
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POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Jaki jest Jezus teraz, po zmartwychwstaniu?

Teraz, gdy Jezus powrócił do
Boskiego życia, nie możemy Go zo-
baczyć. Szczególna obecność, którą
cieszyli się Jego przyjaciele aż do
momentu Wniebowstąpienia, dała
solidną, niewzruszoną podstawę ich
wierze.

Ten czas już minął. Jednak je-
śli staramy się kochać Jezusa, po-
znawać Jego Słowa, stosować je
w naszym życiu, obdarzać się na-
wzajem miłością, jeżeli mamy zwy-
czaj rozmawiać z Nim i słuchać Go
w milczeniu, możemy odkryć Je-
go obecność oraz działanie Ducha
Świętego.

Nie możemy zobaczyć Jezusa,
lecz pozostawił On znaki, w któ-
rych przyjaciele rozpoznają Je-
go obecność:

– Eucharystia, kiedy kapłan
mówi: „Bierzcie i jedzcie, to jest
Ciało Moje”;

– swoje słowo, głoszone przez
uczniów, którym Jezus powiedział:
„Kto was słucha, Mnie słucha” oraz

„Kto Mnie miłuje, będzie zachowy-
wał Moje Słowo, a Mój Ojciec go
umiłuje i przybędziemy do niego
i w nim uczynimy naszą siedzibę”;

– swój Kościół, o którym św. Pa-
weł mówił, że jest Ciałem Chrystu-
sa, zgodnie z Jego słowami: „Tam,
gdzie dwóch lub trzech gromadzi
się w Imię Moje, tam Ja jestem
pośród nich”;

– ludzi, którzy doświadczają na-
szej braterskiej miłości: „Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili”.

Nie mówmy zatem naszym dzie-
ciom, że Jezus opuścił świat! Trzeba
wyjaśnić, że jeśli Jezus odszedł z te-
go świata do swego Ojca, to nie po to,
by nas porzucić, lecz aby otworzyć
nam nową drogę i na tej drodze,
nieustannie nam towarzyszy, jest
zawsze obecny.

Razem świętujmy Zmartwych-
wstanie! Jeżeli nasze dziecko jest
już w miarę rozumne i grzeczne,
zabierzmy je na uroczystą Mszę
św. rezurekcyjną. Starszym dzie-
ciom trzeba wyjaśnić, że w każdą
niedzielę, na początku nowego ty-
godnia, przypominamy sobie radość
Wielkanocy.

Niech świąteczny stół przybierze
w tym dniu wspaniały wygląd. Ma-
ma lub tata wytłumaczą dzieciom,
dlaczego jest na nim tyle kwiatów
i świec. Dzieci zrozumieją to bar-
dzo dobrze i zapamiętają, zwłaszcza
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gdy to one zbierały kwiaty i zapa-
lały świece; najstarsze mogą same
zrobić kolorowe świeczki.

Nie można zapomnieć o czeko-
ladowych zajączkach i kolorowych
jajkach, które sprawią maluchom
wielką przyjemność, oraz o innych
miejscowych obyczajach.

Warto też dać dzieciom małe,
skromne prezenty, aby w ten sposób
podkreślić radość Wielkanocy. Przy
tak wielu okazjach obdarowujemy

się prezentami, że chyba nie ma
powodu, aby nie robić tego podczas
tak wielkiego i radosnego święta.

NIECH ROZBRZMIEWA
W SERCACH DZIECI
I RODZICÓW, RADOSNE
I BŁOGOSŁAWIONE
ALLELUJA!
JEZUS ŻYJE!

Opr. ks. Adam Kroll

CZEKAM NA SIOSTRĘ I BRATA

W czasach PRL-u lansowano mo-
del „ograniczonej” rodziny. W tygo-
dniku Kultura można było przeczy-
tać artykuły o „optymistycznym”
tytule: 2 + 1 + pies, a niektórzy,
o zabarwieniu feministycznym, na-
wet proponowali: 2 + 0 + pies! Po
kilkudziesięciu latach, drenowania
mentalności rodzinnej oraz lanso-
wania „miłości chemicznej”, w wielu
przypadkach spełniają się zapowie-
dzi „ideologów”, gdzie coraz częściej
nie ma dziecka lub nie ma czasu na
dziecko.

Nadal podstawową grupą spo-
łeczną jest rodzina. W tej rodzinie

każdy oddziałuje na każdego, ale
każdy inaczej. Inna jest rola mat-
ki, inna ojca, jeszcze inna dzieci,
a i wśród dzieci sytuacja każde-
go jest zależna od płci i kolejności
przyjścia na świat.

Dziecko pierwsze, najstarsze,
nazywane jest eksperymentalnym.
Jest ono, w pewnym stopniu ofiarą
niedoświadczenia rodziców, którzy
niepewni jeszcze w swej rodziciel-
skiej roli, stosują nadmierne rygo-
ry pielęgnacyjne, zbyt skrupulatnie
przestrzegają książkowych przepi-
sów, za mało ufając sobie jako
rodzicom. Nadmierna koncentracja
na dziecku krępuje jego swobodę
i powoduje uzależnienie, brak sa-
modzielności. Nie jest to oczywiście
regułą bez wyjątku, ale często wy-
stępuje.

Jedynak jest całe życie najstar-
szy. W nim ogniskują się wszyst-
kie ambicje i oczekiwania rodziców.
Wiele jest dziedzin życia, w których
musi być dobry, żeby zadowolić ro-
dziców, obserwujących go bacznym
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okiem: „Nie możesz nas zawieść,
mamy tylko ciebie”. Wielkie to ob-
ciążenie dla dziecka starać się spro-
stać tylu nadziejom. W rozmowach,
jedynacy często ujawniają pragnie-
nie posiadania rodzeństwa. Nie jest
prawdą, że jedynacy zawsze są nie-
uspołecznieni. Często wręcz wybi-
jają się w tej dziedzinie, dążąc do
przebywania z rówieśnikami, któ-
rych w rodzinie nie mają. W domu
jednak odczuwają jakiś brak. Po-
siadanie rodzeństwa uczy pewnych
rzeczy zupełnie automatycznie.

Najlepszym sprawdzianem jest
wspólny posiłek. Trzeba zastanowić
się, na ile porcji trzeba podzielić
to, co zostało w garnku czy na
półmisku. Jest to okazja, aby uczyć
się w tak prosty sposób pamiętać
o innych. Brak rodzeństwa, to brak
okazji doświadczenia relacji brater-
skiej: równego z równym, która ma
inny charakter niż kontakt z nawet
najbardziej demokratycznie nasta-
wionymi rodzicami. Relacji, która
później powinna być główną w je-
go życiu dorosłym: w małżeństwie,
w pracy i w innych grupach społecz-
nych. Bratu można czasem ustąpić,
a czasem obstawać przy swoim zda-
niu, ale zawsze trzeba się liczyć
z jego obecnością i jego innością.

Im dłużej się jest jedynakiem,
tym oczekiwanie na rodzeństwo sta-
je się trudniejsze. Kiedy rodzi się
młodszy brat lub siostra, dla star-
szego nagle wszystko się zmienia.
Rodzice, którzy dotąd kochali tylko
jego, zajmują się kimś innym; dla
niego nie mają czasu, każą być cicho,
ustępować. Babcie i ciocie, które do-
tąd witały go entuzjastycznie, teraz

ledwo zauważają, a zachwycają się
dzidziusiem, jego chwalą i jemu
przynoszą prezenty. Dziecko czuje
się zdradzone i odrzucone. Nie-
raz stara się wszelkimi sposobami
stać się znowu ośrodkiem zainte-
resowania: plącze się pod nogami,
robi awantury, co pogarsza jesz-
cze sytuację, bo oto dowiaduje się,
że jest dużo gorsze od młodszego,
złe, niegrzeczne. Często pojawiają
się wtedy regresywne formy zacho-
wania, będące podświadomą próbą
powrotu do dawnej dobrej sytuacji,
a polegające na powrocie do mocze-
nia się, żądaniu karmienia z butelki
lub – u dzieci starszych – kłopotach
szkolnych.

Rodzice powinni więc w tym
okresie nastawić się na szczególnie
serdeczne odnoszenie się do star-
szego dziecka, żeby nie czuło się
zaniedbane. Powinno być uprzedzo-
ne o oczekiwanym maluchu i razem
z rodzicami przygotowywać się na
jego przyjęcie. Trzeba dziecko star-
sze włączyć w przygotowania, ale nie
przedobrzyć w opowiadaniu o ma-
łym, bo rozczarowanie może być du-
że, kiedy zamiast obiecywanego ko-
legi do zabawy, przychodzi do domu
stworzonko bezradne i nieciekawe,
a za to bardzo absorbujące matkę.
Bywa też, że większe dziecko czuje
się nagle przytłoczone odpowiedzial-
nością, jeśli jego starszeństwo jest
nieustannie przypominane.

Dobrze jest też obdarzyć dziec-
ko jakimś atrakcyjnym prezentem
z okazji zostania starszym bra-
tem, co zrównoważy trochę prezen-
ty, które będzie dostawać noworo-
dek. Matka po powrocie ze szpitala
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powinna najpierw przywitać star-
szego, a dopiero potem pokazywać
mu braciszka.

Wizyty składane przez rodzinę
z okazji urodzenia dziecka i uro-
czystość chrzcin powinny być tak
zorganizowane, żeby starsze dziec-
ko nie czuło się pominięte. Trzeba
mu też próbować wytłumaczyć, że
serce rodziców nie dzieli się na coraz
mniejsze cząstki z chwilą przybywa-
nia dzieci, ale rośnie coraz bardziej,
na czym zyskuje cała rodzina.

Mimo tej czujności, starsze dziec-
ko może przez jakiś czas poddawać
rodziców próbom – czy aby na pew-
no nie kochają go mniej. Kiedy się
o tym przekona, problem blednie,
choć wzajemna rywalizacja może się
niekiedy odezwać. Dużo też może
być jeszcze sprzeczek i kłótni, ale
jeśli czuje za nimi spokojną pew-
ność miłości rodziców, nie są one
groźne. To, że każde dziecko jest

inne, wzbogaca rodzeństwo wzajem-
nie, pokazuje rozmaitość ludzkich
potrzeb, usposobień i zaintereso-
wań.Wzbogaca też bardzo rodziców.
Dzieci w jednej rodzinie dla obser-
watora z zewnątrz bywają podobne,
rzadko jednak twierdzą tak rodzice.
Dla nich każde jest inne, a w miarę
jak rosną, różnicują się jeszcze bar-
dziej. Wtedy, choć nadal potrzebują
rodzicielskiej pomocy, same mają
coraz więcej do ofiarowania. Już nie
tylko szczęście bliskości, ale wiel-
ką rozmaitość przeżyć, wiadomości,
doświadczeń.

Każdy dzień z dziećmi niesie
coś nowego. Zajęcia niby te same,
powtarzające się czynności może
byłyby i nudne – ale one zostają
jakby w tle, z którego wyłaniają się
ludzie żywi, rozmaici, co dzień inni.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Odcienie samotności

Zbliżał się wieczór. Bałam się.
Wiedziałam, że za parę godzin zno-
wu mnie dopadnie. To było nie-
uchronne. Nie istniało miejsce ani
stan, w którym mogłabym się scho-
wać i poczuć bezpieczne. Zaraz mia-
ła wrócić ta bezlitosna przyjaciółka
zamkniętych drzwi i milczącego te-
lefonu – sługuska rozpaczy. Już nic
nie pomaga, ani tysiące przeczyta-
nych stron, ani kilogramy czekolady
– nic. Ciągle przychodzi. Nawet się
nie przywita. Od razu obezwładnia

i wysysa chęć życia. Opisana na mi-
liony sposobów, wierna towarzyszka
artystów, mędrców i... wariatów –
samotność.

Szczerze mówiąc, nie wiem, jak
to się dzieje, że bojąc się tej swojej
samotności jak ognia umożliwia mi
ona rozwój wewnętrzny, poznanie
siebie i odkrywanie tajemnic dru-
giego człowieka. Daje szansę zgłę-
biania najcenniejszych rzeczy tego
świata. Bo czy nie jest tak, że odkry-
wamy wartość miłości czy przyjaźni
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dopiero kiedy ich zabraknie? W sa-
motności odkrywamy cierpienie, ale
i medytujemy. Nudzimy się i od-
poczywamy. Często jednak samot-
ność zupełnie nas obezwładnia, nie
pozwala rozwijać się, myśleć kon-
struktywnie. Jak zatem przetrwać
poczucie alienacji i niezrozumienia?
Gdzie szukać pomocy i akceptacji?

Konieczny etap dojrzewania

Zatem jesteś samotny. Nie mo-
żesz dogadać się z rodzicami, zna-
jomi nie zapraszają cię na impre-
zy, rzuciła cię dziewczyna, nawet
twój pies woli chodzić na spacer
z kimś innym. Sytuacja zdaje się
być beznadziejna, ale nie poddawaj
się i nie próbuj sobie wmawiać,
że jesteś niepotrzebny, nie za-
sługujesz na przyjaźń nie mówiąc
o miłości. Nie udawaj też, że nie po-
trzebujesz nikogo, że jesteś pewny
siebie i samowystarczalny. Spróbuj
potraktować swoją samotność nie ja-
ko nieszczęście, które na ciebie spa-
dło nie wiadomo za jakie grzechy,
ale jako możliwość obcowania
z samym sobą. Psychologia mówi
jednoznacznie – samotność jest
wręcz koniecznością w proce-
sie dojrzewania. Nie moglibyśmy
nauczyć się żyć samodzielnie nie
zmieniając stosunku np. do naszych
rodziców. Od dziecka byliśmy od
nich uzależnieni praktycznie pod
każdym względem i jeśli koniecz-
ność usamodzielnienia nastąpiła na-
gle (np. szkoła z internatem, wyjazd
na studia), może być rzeczywiście
ciężko, ale nie beznadziejnie.

Szansa na poznanie siebie

Wiadomo. Początki są zawsze
trudne i trzeba się przygotować na
przebywanie z samym sobą. Żeby
nie stało się to nie do zniesienia,
musimy polubić swoje towarzystwo.
Poznać swoje dobre strony i rozwi-
jać zdolności, a zarazem przyznać
się do gorszych cech naszej osobo-
wości i pracować nad ich poprawą.
Starajmy się analizować swoje reak-
cje w różnych sytuacjach, uważniej
słuchać tego, co mówią do nas inni
– każdy pragnie być wysłuchany do
końca, jeżeli nie pozwolimy na to
i zasypiemy kogoś własnymi proble-
mami, które uważamy za tysiąc razy
ważniejsze, wtedy mamy jak w ban-
ku, że nikt nie będzie chciał z nami
rozmawiać. Zatem pierwszy krok
to zaakceptowanie siebie razem
ze swoimi kompleksami, z krzywymi
nogami, małym wzrostem, brakiem
zdolności matematycznych, mało-
mównością czy poczuciem humoru,
którego nikt nie rozumie. Z drugiej
strony, nie dajmy sobie też wmówić,
że bycie samemu jest czymś złym,
nieodpowiednim, żałosnym. Że niby
to niedobrze jest spędzać samemu
weekendy, nie chodzić na imprezy,
albo nie mieć dziewczyny czy chło-
paka, bo wszyscy mają. Nie dajmy
wmówić sobie potrzeb, nie zmu-
szajmy się do niczego. Oczywiście,
większość z nas chce być akcepto-
wana, przynależeć do jakiejś grupy.
Jeśli jednak czujemy, że nie pasuje-
my do środowiska, w którym niejako
zmuszeni jesteśmy przebywać na co
dzień (szkoła), poszukajmy gdzie
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indziej. Pełno jest grup np. teatral-
nych, oazowych, kółek fotograficz-
nych, malarskich, informatycznych
etc., gdzie możemy znaleźć ludzi
o podobnych zainteresowaniach czy
poziomie wrażliwości.

Poszukaj przyjaciół

Zdarza się też, że powodem na-
szych udręk psychicznych jest am-
bicja bycia lubianym przez wszyst-
kich, co jest oczywiście kompletnie
nierealne. Takie szarpanie się od
jednej osoby do drugiej sprawia, że
nasze kontakty są powierzchowne
i niestabilne. Spokojnie. Zastanów
się, czy nie zauważyłeś np. w klasie
kogoś, kto wydał się interesujący.
Uchwyć się konkretu, ale i dopusz-
czaj możliwość zawodu. Nie bój się,
że ktoś cię zrani. Nie wierz w mit,
że osoby, które są w kręgu zaintere-
sowania, popularne i towarzyskie,
nie czują się samotne. Pamiętaj,
że można żyć z ludźmi, albo
obok nich. Obok psychologii masz
jednak jeszcze coś zupełnie innego.
Coś, a właściwie Kogoś. Ten ktoś
kocha cię od zawsze i na zawsze.
Akceptuje dokładnie takim jaki je-
steś. Musisz tylko uwierzyć, że
Jego obecność jest realna, że
nikt inny, nie może zabrać twoje-
go lęku, niezdarności i kompleksów,
tylko On. Wystarczy zaufać. Pamię-
taj, nawet w najczarniejszej pustce,
w najgorszej chwili twojego życia,
w najstraszniejszym osamotnieniu
On jest blisko i czeka, aż pozwolisz
Mu się pocieszyć.

Ewelina Urban

Oczami piętnastolatki

Samotność, co to właściwie jest?
Puste mieszkanie, brak przyjaciół,
samotne spacery w niedzielne po-
południa, złudzenie, czy może stan
cywilny niczym nie różniący się
od innych, nazywany staropanień-
stwem?

Czy biedny piesek porzucony na
niekończącej się szosie prócz smut-
ku odczuwa również samotność?
Uczucie to znane jest chyba każde-
mu z nas, kiedyś może, gdy byliśmy
małymi dziećmi, było nam tak bar-
dzo źle, czuliśmy się samotni, gdyż
rodzice nie zwracali na nas uwagi
zbyt zajęci własnymi sprawami.

Dotyka, więc ona każdego z nas,
czasem staje się nie do zniesienia,
jednak trzeba wierzyć, że może za
rok, za dwa albo za pięć lub nawet
dwadzieścia lat znajdzie się ktoś,
kto zapełni jej miejsce. Kiedy więc
staje się ona nie do zniesienia?
Wtedy, gdy na każdym kroku ście-
ramy się z nią twarzą w twarz, gdy
społeczeństwo zamyka przed nami
ostatnie drzwi do szczęścia. Samot-
ność przychodzi sama, nieproszona,
wdziera się w naszą duszyczkę i nie
chce jej opuścić, aż w końcu pewne-
go dnia czarujący królewicz da jej
kres.

Człowiekowi nie jest pisana sa-
motność, dlatego tak nam z nią źle.
Dobijają nas wtedy zauroczone na-
stolatki, które jak na złość paradują
ulicami miasta, a piękne słoneczne
dni przygnębiają jeszcze bardziej.
Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest
sam. Uczyńmy pomoc stosowną dla
niego.

Piętnastolatka
„Nasza Droga”, 5/2004
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GROBY PAŃSKIE
Ojców to naszych obyczaj prastary

Przedstawiam tekst pamiętnika-

rza, proboszcza z Rzeczycy, Jędrze-

ja Kitowicza (1728–1804). W „Opi-

sie obyczajów za panowania Au-

gusta III” sugestywnie przedstawił

on zwyczaje związane z Wielkim

Piątkiem w dawnej Polsce.

„W Wielki Piątek kapnicy z każ-
dego kościoła osobno obchodzili gro-
by Chrystusowe po innych kościo-
łach, idąc procesyją parami i niosąc
krzyż przed sobą. W każdym ko-
ściele, w którym grób odwiedzali,
biczowali się raz. Ksiądz asystujący
swojej procesyi powiedział krótką
egzortę, po której tymże porząd-
kiem, którym przyszli, wychodzi-
li z jednego kościoła do drugiego
śpiewając przez drogę jaką pieśń
o Męce Pańskiej a na wchodzeniu
do kościoła przestając śpiewać. Nie
z wszystkich kościołów, ale z nie-
których tylko, procesyja kapników
– oprócz krzyża z wizerunkiem
Chrystusowym na czele procesyi
niesionego, miewała drugi krzyż
wielki, grubości balki, z tarcic spa-
janych dla letkości zrobiony, który
w pośrodku kapników dźwigał je-
den kapnik, idąc nie wyprostowany,
ale w pół człeka pochylony tak, jak
nam malarze wystawują Chrystu-
sa, krzyż na Kalwaryją niosącego.
Dlatego pod ten krzyż dobierali
chłopa mocnego. Miał na głowie,
czyli raczej na czapce kapturem
przykrytej, koronę cierniową, łań-

cuch długi i gruby przez ramię pod
pachę przepasany, koniec krzyża
unosił za nim inny kapnik, wyra-
żający Cyreneusza1, a dwaj kapnicy
dobyte pałasze niosący na ramieniu
oznaczali żołnierzów, na Kalwaryją
Chrystusa prowadzących, z których
jeden trzymał w ręce koniec łańcu-
cha. Wyobrażający Chrystusa kap-
nik udawał także Jego pod krzyżem
upadania, a na ten czas jeden żoł-
nierz targając łańcuchem i bijąc nim
o krzyż, czynił duży łoskot, drugi
uderzając płazem po krzyżu i po
plecach lekkimi razami nosiciela
krzyża, wołał na niego głosem do-
nośnym: „postępuj Jezu!” Wtenczas
nosiciel, w samej rzeczy pochyłym
chodem znużony, odpocząwszy nie-
co powstawał i dalszą drogę, czyli
procesyją, kończył.

Jeżeli w kościele, do którego
wchodziła procesyja, był wielki tłok
ludu albo miejsce lub wnieście do
kościoła ciasne, że się kapnik z krzy-
żem wygodnie do niego wprowadzić
nie mógł, zostawał przed kościołem.
Na ten czas mógł sobie odpocząć,
posiedzieć, tabaki zażyć, a czasem
z jakim miłosiernym pijakiem kufel
piwa wydusić. Trafiało się i to, acz
rzadko, że dźwigacz krzyża spra-
gniony, nie znalazszy dobroczyńcy,
który by go posilił, zostawiwszy
krzyż i łańcuch pod kościołem, po-
biegł sam w cierniowej koronie do
najbliższej szynkowni dla ochłodze-
nia pragnienia. A gdy nie zdążył
ugasić go, nim procesyja wyszła

19



Andriolli, „Obchód pamiatki Grobu Zbawiciela”

z kościoła, na ten czas reprezentan-
ci żołnierzów pobiegłszy po niego,
nie żartem płazami trzepiąc mu
plecy przygnali go pod krzyż, mia-
nowicie jeżeli nie był z dewocyi2,
lecz najęty.

Jeżeli dwie procesyje kapnickie
zeszły się razem do jednego kościoła
i były tak uparte, że jedna drugiej
nie chciała ustąpić pierwszeństwa,
przychodziło między nimi do bitwy,
do której oręża potocznego: kijów,
pięści i kamieni używano. Nie trafiło
się jednak nigdy, żeby się taka bitwa
zbytnie krwią oblała, ponieważ ma-
ła liczba zapalczywych kapników od
większej nierównie rozmaitego sta-
nu osób, za procesyją idących albo
też z osobna groby obchodzących,

z łatwością rozerwana i po-
skromiona bywała.

Groby obchodzili du-
chowni wszelkiego gatun-
ku: biskupi, prałaci, kanoni-
cy, księża świeccy, zakonnicy
parami, świeccy ludzie: se-
natorowie, rozmaitej rangi
szlachta, panowie i panie
w kompaniach zebranych,
albo też w domowych fami-
liach lub pojedynczo, jak się
komu podobało, jedni pieszo,
drudzy karetami. Konwikto-
rowie3 pijarscy, jezuiccy i te-
atyńscy obchodzili z osobna
każde zgromadzenie pod do-
zorem i asystencją swoich
profesorów.

W każdym kościele na
wnijściu do grobu siedziały
panienki albo i damy wyż-
szej rangi z tacami srebr-
nymi, kwestujące jałmużnę

od przechodzących na pożytek tego
kościoła, w którym takową kwestę
czyniły. Nie wołały ony4 na nikogo
o jałmużnę usty swymi, ale tylko
brzękiem tacy o ławkę trącanej,
i czym kto znaczniejszy lub lepiej
ubrany przechodził, tym większy
brzęk na niego czyniły. Urodziwsze
kwestarki zazwyczaj więcej ukwe-
stowały niż te, którym na urodzie
schodziło, przez wrodzoną ku uro-
dzie skłonność nawet w pobożnej
szczodrobliwości. Przy niektórych
grobach prócz kwestarek, wyżej wy-
rażonych, stawały z jakową relikwią
do całowania ludowi, na stole ob-
rusem, kobiercem i świecami przy-
ozdobionym wystawioną, osoby za-
konne, klerycy lub braciszkowie; na

20



gradusie5 przy takim stole położona
była taca, na którą przystępujący
do całowania relikwij wrzucali jaki
pieniądz podług woli swojej: szeląg,
grosz albo trojak, albo szóstak6 bity,
który miał w sobie waloru dwana-
ście groszy miedzianych i szelągów
dwa. Przed każdym także grobem,
na kobiercu na ziemi rozpostar-
tym, leżał krucyfiks z tacą w końcu
postawioną, na którą całujący kru-
cyfiks rzucali podobneż jako wyżej
pieniądze, a jeżeli gdzie nie by-
ło tacy pod krucyfiksem, rzucali
je na kobierzec. Oprócz kwestarek
i kwestarzów miejscowych każde-
go kościoła, stawali obcy i obce od
różnych bractw lub szpitalów po
kruchtach7 i po różnych miejscach
kościoła, na linii do grobu prowa-
dzącej.

Obchodzenie grobów zaczynało
się od godziny pierwszej po po-
łudniu i trwało do północka, a to
tylko po wielkich miastach, gdzie się
znajduje wielość kościołów i ludu.

Za dnia obchodzili groby pa-
nowie i panie, w nocy służebna
czeladź, której się razem z pań-
stwem obchodzić nie dostało. Gdzie
w którym kościele znajdowało się
jakie bractwo, tam o godzinie dzie-
wiątej w nocy zaczynała się przed
grobem pasyja z biczowaniem kap-
ników i kazaniem bez procesyi, gdyż
ta już pierwej publicznie do innych
grobów odprawioną była. W sobo-
tę zaś, przed zaczęciem rezurekcyi,
śpiewano jakie pieśni u grobu o Mę-
ce Pańskiej lub o Najświętszej Pan-
nie Bolesnej, albo też po niektórych
kościołach kapela, lub jaki lutnista
przygrywał symfonie.

August Trzeci, lubo był pan wiel-
ce pobożny i więcej jeszcze pobożną
od niego była królowa, grobów jed-
nak nie obchodzili. Sama królowa
kiedy bywała w Polszcze, wraz z mę-
żem królem, z synami i córkami
bywała na nabożeństwie rannym
wielkopiątkowym w kościele far-
nym kolegiackim8 świętego Jana.
Tam po zaprowadzeniu Chrystusa
Pana do grobu, pomodliwszy się nie-
co – królestwo powracali z familią
swoją do pałacu. Po obiedzie królo-
wa z córkami przyjeżdżała znowu
do tejże fary, gdzie przykładnym na-
bożeństwem odklęczawszy godzinę
przed grobem, powracała do pałacu,
a czasem nawiedzała te groby: u re-
formatów, u panien sakramentek,
u karmelitek i u wizytek.”

Przypisy:

1. Przedstawiający Szymona Cyrenej-
czyka, który pomagał Chrystusowi dźwi-
gać krzyż.

2. Jeżeli podjął się dźwigać krzyż nie
z dobrej woli, z religijnej gorliwości.

3. Konwiktor – uczeń mieszkający w ko-
legium szkolnym.

4. Ony – tak w autografie.

5. Na gradusie – na stopniu, na pod-
wyższeniu.

6. Szeląg, grosz, trojak, albo szóstak –
ówczesne drobniejsze monety.

7. Kruchta – przedsionek kościoła.

8. Kolegiata – zgromadzenie kanoników
nie posiadających na miejscu własnej
diecezji i biskupa, a pozostających pod
zarządem biskupa diecezjalnego.

Wybrał: Mariusz Paradecki
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

4 marca w Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbyła się coroczna uroczy-
stość poświęcona patronowi szkoły
Kazimierzowi Jagiellończykowi. Na
wstępie dyrektor Mariusz Paradecki
wręczył, po raz pierwszy w 10-letniej
historii szkoły, honorowe odznaki
tzw. „Jotki” osobom wspierającym tę
placówkę od czasu jej utworzenia.
Przyznane przez Kapitułę wyróż-
nienia otrzymali: ks. prałat Edward
Szymański, wójt Błażej Konkol, prze-
wodniczący Rady Gminy Józef Sro-
ka, radny Stanisław Dziemiński oraz
sponsor Jerzy Gębura. Najwięcej
emocji wśród uczestników wzbudził
finał konkursu wiedzy o patronie,
w którym zwyciężyła reprezentacja
klas trzecich w składzie: Izabela Wo-
lak, Natalia Bachusz, Kacper Cieć-
ko oraz Mateusz Wójcik. Ponadto
młodzież zaprezentowała „rapowa-
ną” piosenkę o patronie, pokaz mody
i tańców w strojach z epoki, a także
inscenizowane „wywiady” z królem
Kazimierzem Jagiellończykiem.

***
7 marca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Anto-
ni Jacek Hoffmann, syn Katarzyny
i Michała zam. w Trąbkach Wielkich.

***
7 marca w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich przed licznie zgro-
madzoną publicznością wystąpiła ab-
solwentka tej szkoły Monika Schu-
chardt z Sobowidza. Bardzo uzdol-
niona wokalistka zaprezentowała kil-
kanaście piosenek z repertuaru tak
różniących się stylem wykonawców
jak Maryla Rodowicz, Stan Borys,
Alibabki czy Lombard. Młodej pio-
senkarce towarzyszył na różnych
instrumentach Janusz Beyer oraz
chór dziewczęcy, a powszechnie zna-
ną „Dumkę na dwa serca” Monika
wykonała w duecie ze swoim bratem
Pawłem, który był także konferan-
sjerem recitalu.

Opracował S. D.

Rada Duszpasterska

Pierwsze w tym roku posiedzenie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej od-
było się w niedzielę, 21 marca. Po
wstępnej modlitwie ksiądz omówił
z radnymi plan Drogi krzyżowej, któ-
rą wzorem lat ubiegłych odprawimy
w Niedzielę Palmową na ulicach Trą-
bek Wielkich. Ksiądz poprosił o jak
najliczniejszy udział wiernych w tym
nabożeństwie.

Kolejnym tematem spotkania była
informacja dotycząca obchodów rocz-
nicy śmierci sługi Bożego Jana Paw-
ła II. Ponieważ wypada ona w Wielki
Piątek, zdecydowano się przełożyć je
na 2. Niedzielę Wielkanocną i połą-
czyć z odpustem ku czci Miłosierdzia
Bożego w Czerniewie. Ustalono, że
w imieniu parafii kwiaty złożą Ka-
zimiera Karnath z Czerńca, Andrzej
Dończyk z Czerniewa i Jacek Preuss
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Nowo ochrzczony Antoni Jacek Hoffmann z rodzicami i chrzestnymi

Monika Schuchardt podczas występu w trąbkowskim gimnazjum
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z Trąbek Wielkich, zaś w imieniu rze-
mieślników uczynią to Stefan Płocke,
Franciszek Preuss i Jerzy Karpiński.
Pozostałe kwiaty i znicze złożą de-
legacje poszczególnych formacji z te-
renu gminy, według ich życzenia.
Konferansjerem uroczystości będzie
Przemysław Sautycz.
Następnie uwaga uczestników spo-
tkania skoncentrowała się wokół pla-
nowanej budowy kościoła w Ełga-
nowie. Ksiądz poinformował, że for-
malności dotyczące budowy zbliżają
się ku końcowi i możliwe będzie, je-
śli Bóg pozwoli, rozpoczęcie budowy
po Świętach Wielkanocnych, jeszcze
w kwietniu tego roku. Za pośred-
nictwem Rady Parafialnej zwrócił
się z prośbą do wszystkich parafian
o ofiarność i jak największe zaanga-
żowanie w budowę tego kościoła, jako
wotum na 25-lecie koronacji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej. Ustalono,
że składki parafian na ten cel będą
zbierane w każdą drugą niedzielę
miesiąca, podobnie jak przy budowie
kościoła w Czerniewie.
Dotychczas poniesione koszty to:

� projekt architektoniczno-budowla-
ny, 23 tys zł,

� projekt budowlano-konstrukcyjny,
10 tys zł,

� przyłącze energetyczne, 1,8 tys zł,
� przyłącze tymczasowe, 1,6 tys zł,
� zakup działki (1% rzeczywistej

wartości), 1,7 tys zł,

Omówiono też różne sprawy bie-
żące, m.in. uporządkowanie zieleni
wokół kościoła i pozyskanie na ten
cel środków finansowych, a także
przygotowanie parafii do Świąt Wiel-
kanocnych przez rekolekcje św., które
rozpoczną się w sobotę, 27 marca.

Po zakończeniu oficjalnego posiedze-
nia przewodniczący Rady Duszpa-
sterskiej poinformował zebranych, że
w Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwiet-
nia br. o godz. 11.00, w dniu siedem-
dziesiątych urodzin księdza probosz-
cza będzie odprawiona Msza św.
w jego intencji, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla niego. Serdecz-
nie zapraszam wszystkich parafian.

Józef Sroka

Księdzu Prałatowi
Edwardowi Szymańskiemu

Drogi księże prałacie, z okazji Twoich siedemdziesią-
tych urodzin moc najlepszych życzeń składają wdzięczni
parafianie.

Życzymy Ci przede wszystkim wielu lat życia w dobrym
zdrowiu oraz obfitych łask Bożych w życiu osobistym
i pracy duszpasterskiej. Życzymy również, aby Matka Boża
Trąbkowska, której tak wiernie przez dziesiątki lat służysz,
wspomagała Twoje dzieła w realizacji Bożych planów
na rzecz naszej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła
Świętego.

Duszpasterska Rada Parafialna
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2010

1. Za śp. Teresę i Władysława
(greg., katedra)
a) Za śp. Genowefę Sroka
(9. rocznica śmierci)
b) Za śp. Romana Zulewskiego
(30. dzień od śmierci)

2. Wielki Piątek
3. a) Za śp. Antoniego

Jakowskiego
b) Za śp. Teresę i Władysława
(greg., zakończenie)

4. 730: a) Za śp. Martę, Annę,
Urszulę, Erykę i Leona Kinder
oraz Jadwigę Drobniewską
b) Za śp. Jana i Łucję Kaszuba
oraz Jana Kielasa
900, Czerniewo: Za parafian
1100: a) Za śp. Ryszarda
i Jarosława Kruków
b) O zdrowie dla Zdzisławy
Ossowskiej
1800: Za śp. Franciszkę
i Adama Ziemianów

5. 730: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Danuty i Sławomira Kusajów
(w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa)
b) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: a) Za
zmarłych z rodzin Zulewskich
i Blokusów
b) Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(11. rocznica śmierci)

1100: a) Dziękczynna,
o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Stanisława Nowaka
(w 84. urodziny)
b) Pro se ipso (z róży
św. Magdaleny)
1800: Za śp. Kazimierza,
Grzegorza i Wiesława Ogórków

6. a) Za śp. Monikę (3. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Karoliny
Salewskiej (w 18. urodziny)

7. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego
b) O błogosławieństwo Boże
dla rodziny Suss
Czerniewo: a) Za śp. Reginę
Plicht
b) Za śp. Stanisława
Szymczyka

8. a) Za śp. Krystynę Belau
b) Za śp. Agnieszkę Kalinowską

9. a) Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich
b) Za śp. Wojciecha Szulca

10. a) W pewnej intencji (rodzina
Płaza)
b) Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

11. 730: a) Za śp. Gerarda, Helenę
i Pawła Lewandowskich
1100: a) Za śp. Józefę
(30. rocznica śmierci),
Antoniego i Stanisława
Madejów oraz zmarłych
z rodzin Papisów
i Mickiewiczów
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1230, Czerniewo: (suma
odpustowa) a) Za parafian
b) Za śp. Stanisława
Szymczyka
1800: Za śp. Adama Czeczorę

12. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego
b) Za śp. Romana Zulewskiego

13. a) Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Przemysława Sautycza
(w imienimy)
b) O błogosławieństwo Boże
dla rodziny Machów

14. a) Za śp. Krystynę Belau
b) Za śp. Stanisława Kusaja
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptachów i Elwartów

15. a) Za śp. Bogdana (7. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców
b) Za śp. Wojciecha Szulca

16. a) Za śp. Alfonsa
Jakubowskiego (15. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

17. 1600: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Bolesławy i Brunona
Wenzel (w 50-lecie sakramentu
małżeństwa)
1800: Za śp. Alojzego
Pelowskiego (2. rocznica
śmierci)

18. 730: a) Za śp. Eckharda
i Tomasza Sławińskich
b) Za śp. Waldemara Paulsa,
Jerzego Grulkowskiego, Marię
Wiebe i zmarłych z tych rodzin
900, Czerniewo: a) Za śp.
Magdalenę, Józefa i Alfreda
Karassków

b) Za śp. Jerzego Kowalczyka,
Martę Cesarczyk i Elżbietę
Kornela (25. rocznica śmierci)
1100: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Amelii Jankowskiej
(w 2. urodziny)
b) Za śp. Halinę i Tadeusza
Figińskich

19. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Ewy
i Romana Ogórków (w 30-lecie
sakramentu małżeństwa)
b) Za śp. Wojciecha Szulca

20. a) Za śp. Jana Kielasa
(2. rocznica śmierci)
b) Za śp. Helenę i Romana
Tyslerów

21. Za śp. Krystynę Belau
Czerniewo: Za śp. Józefa,
Rozalię, Franciszka, Józefa
Dończyków i zmarłych z tej
rodziny

22. a) Za śp. Józefa Grzelaka
(2. rocznica śmierci)
b) Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

23. a) Za śp. Elżbietę (2. rocznica
śmierci), Zofię, Barbarę
i Stanisława Kusajów
b) Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków oraz zmarłych
z tej rodziny

24. a) Za śp. Stefana i Stefanię
Homów
b) Za śp. Pelagię i Wiktora
Bławatów

25. 730: Za śp. Metę Zimermann
900, Czerniewo: Dziękczynna,
o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Ireny i Jerzego
Ptachów (w 23. rocznicę
sakramentu małżeństwa)
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1100: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Izabeli i Wojciecha Kullas
(w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa)
1800: Za śp. Franciszkę
i Adama Ziemianów
oraz zmarłych z rodziny
Tarczyńskich

26. a) Za śp. Stanisława Krępę
(w rocznicę urodzin) oraz
Bronisławę i Władysława
Rusinów
b) Za śp. Romana Zulewskiego

27. a) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Moniki
i Zbigniewa Szostków
(w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa)
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Marii
i Zenona Orlikowskich
(w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa)

28. a) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich
b) Dziękczynna, o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla
Urszuli Kelpin (w 87. urodziny)
Czerniewo: Za śp. Wojciecha
Szulca

29. a) Za śp. Józefa Tkaczyka
i zmarłych jego rodziców
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Joanny
i Jana Reców (w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa)

30. Za śp. Małgorzatę (10. rocznica
śmierci) i Jana Rogallów,
zmarłych z tej rodziny oraz za
śp. Zygmunta Kankowskiego
(19. rocznica śmierci)
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ROCZNICE
Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
12 kwietnia: Marcin Bąk i Jerzy Lech Staszewski,
26 kwietnia: Christopher Szuta.

Rocznice sakramentu małżeństwa
25 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Agnieszki Baranowskiej

i Radosława Grynia
24 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Magdaleny Gapa

i Łukasza Luksemburga
29 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Anny Rogall

i Wojciecha Słupeckiego
29 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Renaty Sławny

i Roberta Dereweckiego
29 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny Tkaczyk

i Jana Recy
22 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Zofii Wiśniewskiej

i Józefa Dorniaka
21 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Wioletty Kisickiej

i Romualda Rosławskiego
27 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety Rucińskiej

i Zbigniewa Szostka
27 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa Marii Sroka

i Zenona Orlikowskiego
19 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Ewy Kielas

i Romana Ogórka
26 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa Urszuli Witczak

i Wiesława Kosikowskiego
17 kwietnia: 50. rocznica sakram. małżeństwa Bolesławy i Brunona Wenzel

ODESZLI DO PANA
20 lutego: zmarł w wieku 41 lat śp. Mirosław Kowalewski z Trąbek Wielkich
1 marca: zmarł w wieku 45 lat śp. Roman Zulewski z Ełganowa
8 marca: zmarła w wieku 28 lat śp. Agnieszka Kalinowska
19 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Michała Buławskiego (dziecko)
20 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Igora Buławskiego (dziecko)
25 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Sylwii Wójtowicz (dziecko)
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
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