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Człowiek

współczesny

tak bardzo

potrzebuje

nadziei.

Człowiek

na tej polskiej

ziemi

tak bardzo

potrzebuje

nadziei.

Co to jest

nadzieja?

Co ona

znaczy?

Znaczy:

„Nie daj się

zwyciężyć złu,

ale zło dobrem

zwyciężaj”.

Zło można

zwyciężać.

To jest właśnie

siła nadziei.

bł. Jan Paweł II



MATKA BOŻA TRĄBKOWSKA
Patronka Świata Pracy

nawiedza rodziny naszej parafii

Chciałoby się sparafrazować sło-
wa pieśni eucharystycznej: „Za grze-
chy nasze widzieć przychodzi jak
się dzieciom Jej powodzi”. Matka
Boża w swojej ikonie już gościła
w rodzinach Czerniewa, Czerńca
i Czerniewka. To dla nas kapłanów
też pewne doświadczenie duszpa-
sterskie, gdyż przybywszy wieczo-
rem do każdej rodziny przyjmującej
obraz z Najświętszym Sakramen-
tem wspólnie się modlimy w inten-
cji rodziny, jeśli potrzeba, słucha-
my spowiedzi świętej, udzielamy
wszystkim domownikom Komunii
św., a kończymy modlitwą i błogo-
sławieństwem.

W związku z tym nasuwają się
pewne praktyczne uwagi, z którymi
się dzielę.

1. Zauważamy, że tu i ówdzie mło-
dzi uciekają z domu na czas po-
bytu kapłana w rodzinie, a rodzice
próbują kłamliwie na różne sposo-
by usprawiedliwić ich nieobecność.
Tymczasem nikogo nie zmuszamy
do przyjęcia Obrazu Matki Bożej i do
modlitwy, według przysłowia: „Jak
sobie pościelisz, tak się wyśpisz”.
Przed kapłanem można uciec, ale
przed śmiercią, odpowiedzialnością
przed Bogiem za swoje czyny nie da
się uciec.

2. We wszystkich rodzinach Obraz
był przyjęty w pięknej kwiatowej

dekoracji i na przygotowanym do
tego tronie. Po modlitwie rodzinnej
kapłani na kilka minut zatrzymali
się na wspólną rozmowę.

3. Stanowczo wykluczamy jakikol-
wiek poczęstunek związany z tą
uroczystością. Przybywamy się mo-
dlić, a nie ucztować.

4. Tylko sporadycznie zdarza się, że
rodzina nie przyjmuje obrazu. Do-
brze się składa, że już taka peregry-
nacja miała miejsce w przeszłości,
stąd jest pewne doświadczenie w tej
duszpasterskiej posłudze.

Tu chcę poinformować, że jeżeli
gdzieś podczas kolędy nie byli obec-
ni domownicy, lub wprowadziły się
nowe rodziny, to proszę o zgłoszenie
woli przyjęcia obrazu Matki Bożej
z co najmniej miesięcznym wyprze-
dzeniem, by uwzględnić to w naszej
parafialnej gazecie „Kana”, gdzie
jest podawany miesięczny program
nawiedzenia.

5. Odstępujemy od rozpoczętej prak-
tyki, by z Obrazem przekazywano
„księgę dobrych czynów”. To wier-
nych krępuje i raczej umieszczali
w niej podziękowanie za Nawiedze-
nie Obrazu Matki Bożej niż „po-
stanowienia”. Dlatego proszę, by
ewentualne rodzinne postanowie-
nia napisać na kartce zeszytowej
czy w formacie A4 i przekazać księ-
dzu w czasie jego pobytu w rodzinie
lub w niedzielę.
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Wypadałoby z okazji przyjęcia
Matki Bożej poprosić o Mszę św.
w intencji rodziny oraz zmarłych
członków rodziny, którzy najbar-
dziej potrzebują i oczekują naszej
modlitwy. Msza św. jest też naj-
piękniejszym gestem wdzięczności
Jezusowi za dar Nawiedzenia rodzi-
ny przez Jego i naszą Matkę.

W razie potrzeby rodziny mogą
przyjąć Obraz Matki Bożej wspól-

nie. Gdy wszyscy wychodzą z domu
do pracy czy do szkoły, należy wy-
gasić wszystkie świece dla bezpie-
czeństwa. Wreszcie niech rodzina
wykorzysta czas nawiedzenia na
wspólną i indywidualną modlitwę,
lekturę Pisma św. czy medytację.
Koniecznie trzeba w tym czasie zre-
zygnować z telewizora i Internetu.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Kleszczewo

2.05, poniedziałek: a) Jan Woźniak, ul. Jodłowa
b) Julian Morawski, ul. Skarszewska

3.05, wtorek: a) Janusz Brzózka, ul. Jodłowa
b) Bogusława Kantak, ul. Skarszewska

4.05, środa: a) Jacek Brzózka, ul. Jodłowa
b) Tadeusz Bławat, ul. Skarszewska

5.05, czwartek: a) Zygmunt Homa, ul. Jodłowa
b) Aniela Abram, ul. Skarszewska

6.05, piątek: a) Waldemar Jaszewski, ul. Jodłowa
b) Bogumiła Sykutowska, ul. Skarszewska

7.05, sobota: a) Mieczysław Papis, ul. Jodłowa
b) Alina Kruk, ul. Skarszewska

8.05, niedziela: a) Maciej Czapiewski, ul. Północna
b) Maria Lewandowska, ul. Skarszewska

9.05, poniedziałek: a) Stanisław Janus, Ireneusz Głowacki,
Leonora Janus, ul. Północna

b) Marcin Janiszewski, ul. Skarszewska
10.05, wtorek: a) Mariusz Smolarski, ul. Północna

b) Zygmunt Kielas, Mariusz Kielas, ul. Skarszewska
11.05, środa: a) Marcin Kruk, ul. Północna

b) Celina Plak, ul. Skarszewska
12.05, czwartek: a) Andrzej Tur, ul. Północna

b) Ryszard Mroczkowski, ul. Skarszewska
13.05, piątek: a) Henryk Malinowski, ul. Brzozowa

b) Michał Plust, ul. Skarszewska

3



14.05, sobota: a) Dariusz Wróblewski, ul. Brzozowa
b) Ireneusz Struckiel, Przemysław Marcinkiewicz,

Krzysztof Jagodziński, ul. Skarszewska
15.05, niedziela: a) Roman Kujawski, Zygmunt Kujawski,

ul. Brzozowa
b) Jacek Chejnowski, ul. Skarszewska

16.05, poniedziałek: a) Zdzisław Bogdanowicz, ul. Brzozowa
b) Jan Keslinke, ul. Skarszewska

17.05, wtorek: a) Mariusz Karpowicz, ul. Brzozowa
b) Jacek Iwaszkiewicz, ul. Skarszewska

18.05, środa: a) Artur Grabowski, ul. Brzozowa
b) Janusz Damps, ul. Skarszewska

19.05, czwartek: a) Henryk Latocha, ul. Brzozowa
b) Leon Kanka, ul. Słoneczna

20.05, piątek: a) Gabriel Malinowski, ul. Miodowa
b) Krzysztof Wawrynowicz, Irena Azarowicz,

ul. Słoneczna
21.05, sobota: a) Wiktor Misior, Jan Misior, ul. Miodowa

b) Teresa Łyczak, ul. Słoneczna
22.05, niedziela: a) Tomasz Misior, ul. Miodowa

b) Zbigniew Ruciński, ul. Parkowa
23.05, poniedziałek: a) Adam Misior, ul. Miodowa

b) Kazimierz Ruciński, Zbigniew Szostek,
ul. Parkowa

24.05, wtorek: a) Eugeniusz Bilicki, ul. Brzozowa
b) Henryk Cieciora, Rafał Szostek,

Waldemar Cieciora, ul. Parkowa
25.05, środa: a) Jan Rebiszka, ul. Brzozowa

b) Zbigniew Romańczuk, ul. Parkowa
26.05, czwartek: a) Helena Kulewicz, ul. Brzozowa

b) Ryszard Nowak, ul. Szkolna
27.05, piątek: a) Piotr Leszczyński, ul. Lipowa

b) Krzysztof Siemoński, ul. Szkolna
28.05, sobota: a) Waldemar Lewczuk, ul. Lipowa

b) Franciszek Nowak, ul. Szkolna
29.05, niedziela: a) Marcin Zabłatny, ul. Jaśminowa

b) Zbigniew Wójtowicz, Waltraut Leszczyńska,
ul. Szkolna

30.05, poniedziałek: a) Marek Mrozkowiak, ul. Jaśminowa
b) Roman Zielke, Maria Zielke, ul. Szkolna

31.05, wtorek: a) Romuald Stasiński, ul. Jaśminowa
b) Wiesław Jabłoński, ul. Szkolna

1.06, środa: a) Mariusz Kosiło, Jacek Ziółkowski, ul. Jaśminowa
b) Łukasz Baumgart, ul. Pogodna
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2011

1 maja: 2. Niedziela
Wielkanocna
Święto Bożego Miłosierdzia

Dz 2,42–47
1 P 1,3–9
J 20,19–31

Ile razy przypomina się Tomasz (tro-
chę oplotkowany niewierzący świę-
ty), tyle razy może on nas pobudzać
do kłótni na temat wiary i niewiary
w Boga, i to w tydzień po wiel-
kanocnym śniadaniu, kiedy w du-
chu miłości jedliśmy święcone jajko.
Sprzeczają się teologowie, wierzący
i niewierzący, z dyplomami i bez,
babcie, które wnukom zarzucają, że
nie wierzą tak dobrze, jak one.

Kim jest niewierzący? Chyba tym,
który – aby zagłuszyć własną niepew-
ność – udowadnia długo i naukowo,
że Pana Boga nie ma. Kiedy Adam
odszedł od prawdy Bożej, chciał
ukryć się przed Bogiem w mysiej
dziurze raju.

Czym jest wiara w Boga? Odpowie-
dzią na Boże pytanie: „Gdzie jesteś,
Adamie?”.

Jak często Bóg, który szuka każdego
z nas po kolei, na swoje pytanie
słyszy odpowiedź: „Jestem, Panie,
ale nie mam czasu na wiarę. By-
łem w szkole, miałem basen, lekcję
muzyki, angielskiego. Teraz mam
stanowisko, obowiązki, rodzinę. Je-
steś, Boże, ale ja na Twoją trudną
wiarę jestem za słaby”.

8 maja: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14.22–28
1 P 1,17–21
Łk 24,13–35
Co to znaczy spotkać się z Jezusem
w życiu?
Odpowiem na to drugim pytaniem:
co to znaczy spotkać się w życiu
z drugim człowiekiem?
Tylu jest ludzi na świecie. Tak wielu,
że ich wszystkich nie można zoba-
czyć, usłyszeć, pragnąć, ale zawsze
pojawi się ktoś taki, kto nam jest tak
bardzo bliski, że nie możemy od nie-
go odejść. Ktoś, kto stale nas czegoś
uczy i może nas całkowicie pochło-
nąć. Może doprowadzić do spotkania
z Jezusem.
Od czego zaczęła się moja wiara, któ-
ra doprowadziła do tego, że jestem
księdzem, odprawiam Msze Święte,
mówię, piszę? Zaczęła się od wiary
rodziców, którzy mi ją przekazali.
Ale to było jeszcze ich spotkanie
z Bogiem, nie moje. Człowiek sam
musi Jezusa przeżyć.
Moje pierwsze spotkanie z Jezu-
sem wyglądało tak, że po prostu
zachwyciłem się Nim najpierw jako
człowiekiem niezwykłym i zwykłym,
takim, który mógł mi odpowiedzieć
na główne pytania i ratować mnie od
rozpaczy, nadać sens mojemu życiu,
cierpieniu, śmierci. Kiedy Go pozna-
wałem, zrozumiałem, że tylko Jemu
mogę zawierzyć, bo tylko On jeden
umarł z miłości za innych.
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W miarę poznawania Go przekony-
wałem się, że nie mógł być tylko
człowiekiem. Gdyby był tylko czło-
wiekiem, to Jego śmierć, która była
przecież kompletną klęską w oczach
ludzi, pokryłaby Go zupełnym mil-
czeniem. Jezus musiał zmartwych-
wstać, musieli ludzie spotkać się
z Nim, skoro powstał cały Kościół –
istnieje tyle lat i ma tylu świętych.
Spotkać się z Bogiem to jest jeszcze
za mało – trzeba Go przyjąć do sie-
bie, otworzyć drzwi, nie dać Mu iść
dalej, tylko zamieszkać z Nim razem,
usiąść przy jednym stole. Trzeba jeść
ten chleb, jaki On podaje. Wtedy Go
rozpoznamy.

15 maja: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 2,14a.36–41
1 P 2,20b–25
J 10,1–10
Kiedy czytamy o pasterzu i o owcach,
jakie idą za nim, domyślamy się, że
mowa jest o Panu Jezusie i o nas sa-
mych. Czujemy się chrześcijanami,
nazywamy Jezusa naszym paste-
rzem, ale czasem tak się zachowu-
jemy jak owca, która chce iść przed
pasterzem, a nie za nim. Owca,
która uważa, że jest od pasterza
mądrzejsza, i chce go prowadzić, bo
wie, jakie pastwisko jest dla niej po-
żywne, a jakie jest tylko bezpłodną
ziemią.
Co to znaczy, że pasterz, Pan Jezus,
zna nas po imieniu?
W języku polskim wyraz imię ozna-
cza imię naszego patrona: Jan, Wa-
cław, Stanisław, Teresa. W języku he-
brajskim imię znaczyło «powołanie».
A więc: Bóg zna powołanie każdego
z nas i wie, co każdy człowiek ma

w swoim życiu, w dziele Pana Boga,
wypełnić. Najczęściej mówimy o po-
wołaniach do stanu duchownego, ale
każdy człowiek ma swoje powołanie,
które Bóg dla niego wyznaczył. „Tak
pięknie różnimy się”, mówił Norwid,
ale wszyscy mamy spełnić to, czego
Bóg od nas wymaga.
Spojrzeć na trudność, jaka przycho-
dzi, na cierpienie, na śmierć jak na
bramę, przez którą mamy przejść
z Panem Jezusem – to jest nasze
powołanie.
22 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna
Dz 6,1–7
1 P 2,4–9
J 14,1–12
Co wiemy o Świętym Filipie? Nie-
którzy wiedzą, że tylko on i Andrzej
mieli w gronie Apostołów imiona
greckie. Niektórzy pamiętają, że wła-
śnie on zapytał Jezusa na pustyni,
ile mają chleba i ile jest pieniędzy
w trzosie.
W czasie Ostatniej Wieczerzy wła-
śnie on z ufnością dziecka popro-
sił, by Jezus pokazał im Boga.
Żydzi uważali, że zobaczyć Boga,
to umrzeć. Filip nie myślał chy-
ba jednak o śmierci, mówił raczej
o spotkaniu Boga za życia.
Choć tak mało wiemy o Filipie,
uczy on nas, jak bezpośrednio prosić
Jezusa o spotkanie z Bogiem na
ziemi.
Bóg objawia się poprzez ludzi ży-
jących Ewangelią. Każdemu z nas
mogą powiedzieć: pokaż mi Boga,
nie tylko mów o Nim, ale pokaż Go
w swoim życiu.
29 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna
Dz 8,5–8.14–17
1 P 3,15–18
J 14,15–21
„Jeżeli Mnie miłujecie...”. Co to zna-
czy kochać Boga? Kochać Boga to
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spełniać Jego wolę, to, czego On od
nas chce. Co jest wolą Bożą? Wolą Bo-
żą jest życie, jakie Bóg nam układa,
a naszym zadaniem jest je przeżyć.
Ktoś chciał być muzykiem i grać na
trąbce w operze – został urzędnikiem
na poczcie. Inny chciał być wielkim
uczonym, a musiał opiekować się
domem rodzinnym. Siostra, która
wstąpiła do zakonu chciała fruwać
jak w niebie, a musi kuśtykać.
Czasem przychodzi choroba i space-
rujemy po szpitalnych korytarzach
w pokracznych piżamach, czasem
spotyka nas szczęście, nieoczekiwa-
na radość. To jest życie, jakie dał
nam Bóg.

Kochać Boga znaczy pokochać ży-
cie, jakie On nam daje, wszystko,
co przychodzi spoza nas: zdrowie
i chorobę, łatwe i trudne szczęście,
miłość i samotność, pogodę i niepo-
godę, deszcz, który chlapie, i śnieg,
który potrafi nawet pyskatą sąsiad-
kę, znaną z tego, że trzaska drzwia-
mi, czynić podobną do dziewczynki
w białej sukience od Pierwszej Ko-
munii Świętej.

Kochać Boga to pokochać całym
sercem łamigłówkę życia, jaką On
nam układa.

Ks. Jan Twardowski

BUDUJEMY WSPÓLNYM WYSIŁKIEM
KOŚCIÓŁ W EŁGANOWIE

Od 14 marca tego roku wzno-
wiona została po zimowej przerwie
praca przy kościele w Ełganowie.
Do chwili pisania tej relacji, czy-
li do 18 kwietnia został położony
dach na kościele, a elektrycy kończą
kłaść przewody sieci elektrycznej
i do nagłośnienia. Murarze wykona-
li klatkę schodową, wstawili drzwi
w części mieszkalnej i socjalnej.
Podwyższyli o kilka metrów wieżę.
Ta budowa ze względu na wyso-
kość jest trudna i ciężka, wiąże się
z transportem na dużą wysokość
pustaków, zaprawy i stali. W Wiel-
ką Środę tynkarze przystępują do
tynkowania wnętrza świątyni.

Nadmienię, że źli ludzie skradli
z budowy wszystkie kable używane
do elektrycznych narzędzi.

Najpoważniejszą trudność sta-
nowią sprawy finansowe. Skarbnicy
w lutym, marcu i kwietniu ze-
brali 26 417 zł, podczas gdy wy-
datki sięgają 85 tys. zł. Dochodzą
do tego zwykłe opłaty związane
z utrzymaniem i funkcjonowaniem
parafii. Stąd naprawdę gorąco dzię-
kuję skarbnikom za comiesięczne
poświęcenie na rzecz budowy świą-
tyni i Wam kochani ofiarodawcy.
Niech wszystkim towarzyszy świa-
domość, że czynimy to nie dla ludz-
kiej pochwały, lecz Bogu na większą
chwałę, a obecnemu i przyszłym
pokoleniom wiernych niech to służy
ku zbawieniu. Boli mnie, że prawie
połowa parafian w niektórych czę-
ściach parafii nie przyłącza się ofiarą
do budowy kościoła. Jedni celowo
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zamykają drzwi przed skarbnika-
mi, inni nie reagują na dzwonek
– wręcz przeciwnie – psy warują
przy wejściu na posesję. Ale są też
parafianie, którzy czekają na zbie-
rających ofiary w drugie niedziele
miesiąca, inni sami przynoszą, gdy
koniecznie musieli być nieobecni.
Dziękuję Wam drodzy za taką pięk-
ną postawę. Skoro rozpoczęliśmy to
dzieło, a rośnie ono nadspodziewa-
nie szybko, to nie można przerwać
prac i budującą się świątynię zo-
stawić na lepsze czasy, bo szybko
wszystko ulegnie zniszczeniu.

Piąte przykazanie kościelne sta-
nowi: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”. Skoro są takie
potrzeby, to wszyscy wierzący para-
fianie winni wspólnie nieść pomoc

z miłości ku Bogu, gdyż dzięki na-
szej ofiarności zamieszka On z nami
w tabernakulum naszej świątyni.

W najbliższych miesiącach czeka
nas: tynkowanie wnętrza, ocieplenie
ścian od zewnątrz, położenie sufi-
tu, posadzki, a potem oświetlenie,
nagłośnienie, ławki, ołtarz, konfe-
sjonał i dosłownie całe wewnętrzne
wyposażenie świątyni. Moja nadzie-
ja jest więc w Bogu i Waszej ofiarno-
ści. Bóg zapłać za wszystko drogim
Parafianom.

W maju skarbnicy prosić będą
o ofiary w trzecią niedzielę mie-
siąca, ze względu na uroczystość
I Komunii św. przypadającą w dru-
gą niedzielę maja.

ks. E. Szymański

Budowa kościoła w Ełganowie, stan 20 kwietnia 2011 r.
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KAZANIE PASYJNE
na Gorzkie Żale w Niedzielę Palmową

Oto mija kolejny Wielki Post
naszego życia. Zawsze gdy coś
się kończy, robi się pewne pod-
sumowanie. Dzisiejszym kazaniem
zamykam serię 5 homilii pasyj-
nych, które były dla mnie wielkim
wyzwaniem, ale przede wszystkim
wielka radością. Radością, że pew-
nymi refleksjami mogę się podzielić
z wami, kochani. Na dziś mam bar-
dzo szczególną refleksję. Ostatnie
wydarzenia – coraz częstsze próby
usuwania krzyża, legalizacja abor-
cji na życzenie w Hiszpanii, euta-
nazja po 70-tce dla Holendrów –
skłoniły mnie do dwóch pytań: „Do-
kąd zmierza ten świat?” i „Co dla
ludzi oznaczają dwa słowa: Jezus
Chrystus?” Przeżywamy dziś bar-
dzo szczególną niedzielę. Niedziela
Palmowa przypomina nam trium-
falny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Ludzie Go wielbili – czyli reagowali
naturalnie na widok Boga. Ale byli
i tacy, którzy na dźwięk imienia
Pana reagowali wściekłością. Zro-
biliby wszystko, aby usunąć pamięć
o Nim. I tak jest po dzień dzisiejszy.
My przychodzimy, aby wielbić Syna
Dawidowego, krzyczeć triumfalne
„Hosanna”, jak dwa tysiące lat
temu, gdy na osiołku przekraczał
bramę Świętego Miasta. Jednak Je-
zusa ogarnia pewien lęk – nie jedzie
tu z własnej woli, ale z woli Tego,

który Go Posłał. Za kilka dni za-
cznie się... No właśnie – zacznie się.
Tylko co? Zdrada, porzucenie, wy-
szydzenie, kaźń, odrzucenie, sąd,
droga, krzyż... śmierć. Wielu ludzi
chciałoby na tym zakończyć los
Jezusa z Nazaretu – bluźniercy
i demagoga. Wśród takich ludzi
znajdą się arcykapłani, faryzeusze,
rzymianie, Piłat. Jednak podczas
tej najcięższej próby nie wszyscy
byli tacy. Chciałbym teraz, abyśmy
wspólnie przyjrzeli się ludziom spo-
tkanym na Drodze Krzyżowej.

Rzymscy żołnierze – nie oni są
tu ofiarami błędnych rozkazów! To
oni poturbowali Jezusa i sprawili,
że oblicze Zbawiciela nie przypo-
minało ani trochę ludzkiej twarzy.
Ktoś może chcieć ich usprawiedli-
wić „przecież oni tylko wykonywali
rozkazy”. Tak, podobnie jak zbrod-
niarze hitlerowscy. Oni powiedzieli
to samo w Norymberdze. Żołnie-
rze traktują Chrystusa jak nikogo
– może chcą się wyżyć na Tym,
który nie może im stawić oporu?
Próba okazania swojej wyższości
blednie jednak po trzech dniach.
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią”.

Żydowscy gapie – tłum ludzi
oglądających krwawe widowisko?
Niezupełnie. Jedna z zasad ma-
sowości mówi, że tłum nie myśli
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racjonalnie. Nie ma się co dzi-
wić, że działając pod wpływem
sprzecznych informacji podanych
przez arcykapłanów, nie chcą na-
wet próbować odkryć prawdy. Nie
dostrzegają w Jezusie niewinnego
skazańca, którego chce im uka-
zać Piłat. Oni nie chcieli pomóc
skazańcowi, nie potrafią dostrzec
sprzeczności – ukochany cudotwór-
ca, nauczyciel, uzdrowiciel nagle
zostaje ogłoszony bluźniercą. „Al-
bowiem mają oczy, ale nie widzą
i uszy, ale nie słyszą”.

Matka – biedna kobieta, która
traci syna? Nie! Potężna niewiasta,
której wiara mogłaby zawstydzić
niejednego księdza. Maryja była
doskonałą obserwatorką i przy ca-
łym ogromie cierpienia, przeczuwa-
ła w sercu, że to nie będzie koniec.
Idealna służebnica Pana, której
anioł oświadczył, że jest błogosła-
wiona między niewiastami; której
mąż, wcale nie stary, chce ją odesłać
do rodziców, ale przyjmuje później
trud wychowania Jej syna, jakby
był jego własnym dzieckiem; której
starzec w świątyni zapowiada prze-
szycie duszy mieczem; która klęka
przy zakrwawionym synu, chcąc
dać mu poczucie, że nie jest sam.
„Nie Moja wola, lecz Twoja niech
się stanie”.

Szymon z Cyreny – całkiem nie-
chętny całemu wydarzeniu. A jed-
nak zatrzymuje się i patrzy. Nie
może oderwać wzroku. W tym ska-
zańcu jest coś niezwykłego, coś fa-
scynującego. Jeszcze chwila i z rol-
nika wracającego z pola stanie

się gapiem. „Na szczęście” zostaje
przymuszony do niesienia krzyża.
Wiele razy słyszymy, że Szymon
pomaga nieść krzyż Jezusowi. On
nie pomaga – on po prostu ten
krzyż dźwiga, gdy Jezus opada
z sił. Przez jakiś czas niesie nawet
samego Chrystusa i próbuje po-
wstrzymać drugi upadek. W prze-
ciwieństwie do gapiów w Szymonie
budzi się litość. „Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, mnieście uczynili”.

Weronika – ona nie zważa na
niebezpieczeństwo, jakie niesie za
sobą realizacja szalonego planu.
Otaczający Chrystusa żołnierze na-
wet się nie zorientują, że ktoś okaże
mu odrobinę współczucia. Dla niej
najważniejsze jest jedno – ulżyć.
Chce pomóc biednemu skazańco-
wi. Chce mu dać pić i otrzeć
twarz. Podbiega i dostrzega... do-
strzega piękno. Widzi prawdziwą
twarz Boga i przeżywa najgłębszą
naukę swojego życia. Vera icon –
prawdziwe oblicze. Ono odbija się
na chuście kobiety. Ono nada jej
nowe imię. Twarz Boga na chuście
z bisioru – na materiale, gdzie nic
ludzkiego nie mogło się zachować.
Nie zdołała już napoić Pana, gdyż
żołnierze odpychają ją od Niego.
„W całym narodzie nie widziałem
takiej wiary, jak u tej kobiety”.

Płaczące niewiasty – „Ach, bied-
ny człowieku!” O nie, drogie nie-
wiasty. To wy jesteście biedne. To
wy doświadczycie strasznych wyda-
rzeń – wy i wasze dzieci. W roku 70
Jerozolima legnie w gruzach. One
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tego nie wiedzą i Jezus to rozumie.
Dlatego uświadamia je w dwóch
krótkich zdaniach, że jeśli się nie
nawrócą, to nie dostąpią owoców
zbawczej Męki Chrystusa. Tylko
czy przez łzy dotarł do nich sens
słów Pana? „Płaczcie raczej nad
sobą i nad waszymi dziećmi”.

Arcykapłani – ci, którzy byli
kwintesencją wzgardy. Szydzą z te-
go, który ośmielił się podważać ich
metody. Tyle razy chcieli go poj-
mać, ale zawsze ludzie byli po jego
stronie. Teraz udało się zbuntować
tłum przeciw niemu. Mogli do woli
z niego szydzić, zwłaszcza wtedy,
gdy Chrystus na krzyżu woła roz-
paczliwie: „Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił”.

Łotry – współskazańcy, z tą jed-
nak różnicą, że oni odbierali karę
za swoje przewinienia, a Chrystus
za winy wszystkich ludzi, także
nas. Różnica w postawach tych
dwóch mężczyzn jest uderzająca:
pycha i krnąbrność, a pokora i uni-
żenie. Jeden chce życia doczesnego,
drugi prosi by o nim pamiętać. Ża-
łuje swojego grzechu, dlatego mo-
że usłyszeć: „Zaprawdę powiadam
ci: dziś jeszcze będziesz ze Mną
w raju”.

Jan – umiłowany uczeń, jedyny,
który został do końca. Czasem po-
rywczy i nadgorliwy, a kiedy indziej
w ciszy wsłuchujący się w bicie ser-
ca Mistrza. Jest młody i delikatny,
więc żołnierze nie mają obiekcji,
aby stał pod krzyżem. Niewiele
wtedy rozumiał, ale zrozumiał na

pewno jedno zdanie: „Oto matka
twoja”.

Setnik – pierwszy z pogan, któ-
ry poznał prawdę. Pierwszy, który
ją głośno wypowiedział. Wcześniej
był przy biczowaniu, może nawet
sam przyłożył rękę. Ale ostatecznie
to z ust tego rzymianina, które-
mu tradycja nadaje imię Longinus,
który przebija bok Chrystusa, da-
jąc dostęp do Najświętszej Krwi
Pańskiej – to on wygłasza wyzna-
nie wiary: „Prawdziwie, ten był
Synem Bożym”.

Bracia i siostry, jest jeszcze
wiele innych osób, o których moż-
na by wspomnieć, lecz myślę, że
te przedstawione są doskonałym
przekrojem współczesności. Są lu-
dzie, którym Chrystus jest bliski,
jak członek rodziny. Są też i tacy,
którzy wydadzą na Niego kolejny
wyrok, byle tylko nikt o nim nie mó-
wił. A w jakiej postawie odnajduje
się każdy z nas. We czwartek za-
czniemy przeżywać najważniejsze
dla nas chrześcijan dni. Czwartek
to również święto kapłanów, a więc
tych, którym Chrystus dał szczegól-
ne zadanie. Jeśli robią coś złego, to
tylko naturalne, że ktoś się oburza.
Ale ja zadam ważne pytanie: Czy
ci co się oburzają otaczają kapła-
nów modlitwą? Kończąc, kochani
chcę wam podziękować za wspól-
ne rozważanie męki Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Mam przez to
świadomość, że przynajmniej dla
nas biały kawałek Chleba jest bar-
dzo znaczący. Że dla nas Jezus
Chrystus znaczy: Król, Mesjasz,
Zbawiciel, Przyjaciel. Amen.

dk. Grzegorz Szatkowski
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ZARYS WIARY
Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki

Modlitwę „Ojcze nasz” wielo-
krotnie kończymy starochrześcijań-
skim uwielbieniem, które w II wie-
ku dołączone zostało do biblijnego
tekstu. Odpowiada ono duchowi mo-
dlitwy. Bowiem szczęście człowieka
i cześć Boga stanowią w niej nieroze-
rwalną jedność. Prośby przekształ-
cają się w sławienie i chwalenie: do-
bry Bóg jest równocześnie Bogiem
potężnym. Jego miłości i wierności
może zaufać modlący się. Te końco-
we słowa modlitwy przypominają,
że wszyscy powinniśmy stale wielbić
Boga.

Chwalić i wielbić

Człowiek, dla którego punktem
wyjścia do całego życia stała się wia-
ra w miłość Boga do ludzi, na Boga
ukierunkowuje swoje myśli i czy-
ny i z pogodą przyjmuje wszystko,
czego doświadcza. Wierzy bowiem,
że to, co się wokół niego dzieje,
nie jest tylko przypadkiem. Taka
postawa jest czymś więcej niż zwy-
kłym wykonywaniem obowiązków.
Jest aprobatą życia z jego radościa-
mi i smutkami, z jego codziennością.
Jest gotowością do odważenia się na
przygodę wiary.

Kto uznaje, że Bóg kieruje
wszystkim i wszystko Jest w Je-
go rękach, ten pragnie wyrazić to
słowami. Może nawet chciałby –
dziękując – radośnie wyśpiewać:
„Chwalimy Cię, wielbimy Cię, wy-
sławiamy Cię”.

Wierzący Starego i Nowego Te-
stamentu, jak również współcześni
Żydzi i chrześcijanie, zwracają się do
Boga nie tylko z prośbami. Pragną
Go wielbić. Świadczą o tym Psal-
my, będące hymnami uwielbienia
wielkiego i dobrego Boga. W No-
wym Testamencie, przede wszyst-
kim w Listach, znajdujemy wiele
doksologii i niektóre z hymnów
pierwotnego Kościoła. Najbardziej
znany jest hymn uwielbienia Ma-
gnificat (Łk 1,46–55). Także święci
są autorami modlitw wielbiących
Boga. Jedną z najpiękniejszych jest
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„Hymn do brata Słońca” św. Fran-
ciszka. Najpełniej jednak wyrażamy
chwałę Boga podczas Mszy świętej.
Kto czci Boga i wielbi Jego imię,
mówi o sobie: Jestem szczęśliwy,
należąc do Boga.

W liturgii słowa podczas Mszy
świętej Kościół wielbi Boga słowami:

Chwalimy Cię. Błogosławimy
Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest
chwała Twoja, Panie Boże, Kró-
lu nieba, Boże Ojcze wszechmogący
(Chwała na wysokości Bogu).

Jezus uczy nas modlitwy

Ewangelia mówi często o mo-
dlitwie Jezusa: przy nakarmieniu
pięciu tysięcy osób (Mt 14,19),
przy przemienieniu (Łk 9,28), przy
uzdrowieniu głuchoniemego (Mk
7, 4), przy wskrzeszeniu Łazarza
(J 11,41), przy Ostatniej Wieczerzy
(Mt 26,26; J 17,1–26), w lęku przed
śmiercią (Mt 26,36–44), podczas
konania na krzyżu (Łk 23,34–46;
Mt 27,46; Mk 15,34).

Jezus uczestniczył także w mo-
dlitwach publicznych w synagogach.
Czasem jednak usuwał się na miej-
sce samotne, by w skupieniu rozma-
wiać z Bogiem. Zawsze podkreślał,
że modlitwa nie może być powierz-
chowna, czyli ograniczać się tylko do
form zewnętrznych. Musi być praw-
dziwym „nasłuchiwaniem” Boga.

To, co sam czynił, polecał czy-
nić także swym uczniom. Mówił:
Módlcie się, proście w moim imie-
niu o wszystko, czego potrzebujecie
(Mt 5,44; J 14,13). Wskazywał też
na konieczność wytrwałości w mo-
dlitwie (Łk 18,1). Ewangelia mówi,

że podstawą modlitwy musi być
zaufanie i świadomość własnych po-
trzeb.

Możemy próbować określić,
czym jest modlitwa. Mówimy: mo-
dlitwa to mówienie w duchu wiary
o życiu; albo: liczenie się z obecno-
ścią Boga, uznawanie Jego wielkości
i ufanie Jemu. Można też powie-
dzieć: modlitwa jest wsłuchiwaniem
się w Słowo Boże, rozmową z Bo-
giem, przekazywaniem Mu, także
w imieniu innych ludzi, ich radości
i potrzeb. Można też krótko okre-
ślić: modlitwa – to świadome życie
Bogiem.

Gdy uczniowie Jezusa, będąc
pod wrażeniem Jego modlitwy i nie-
powtarzalnego związku z Bogiem,
prosili Go: Naucz nas modlić się!,
wyrażali tym samym, że nie wiedzą,
jak i dlaczego powinni się modlić
(por. Rz 8,26–27). I właśnie w modli-
twie „Ojcze nasz” Jezus przekazał
im wciąż aktualny wzór modlitwy.

Żydowska pisarka, Simone Weil
(1909–1943), w ten sposób mówi
o postawie wiary:
Dlaczego mam się martwić? Nie jest
moją sprawą myśleć o sobie samej.
Moją sprawą jest myśleć o Bogu.
A sprawą Boga jest myśleć o mnie.

Nieustannie się módlcie

W Liście do Tesaloniczan św.
Paweł napomina: „nieustannie się
módlcie!” (1 Tes 5,17). Czy jest
to możliwe? W jaki sposób stara-
my się to realizować? Niektórzy
z nas rozpoczynają dzień słowa-
mi: „Wszystko na chwałę Boga”.
Wyrażają tym samym pragnienie,
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by dzieło całego ich dnia stało się
modlitwą. Kto prawdziwie tego pra-
gnie, stara się postępować zgodnie
z zasadami, które – według niego –
wyrażają wolę Bożą.

Inni – w ciągu dnia – dzięku-
ją Bogu, gdy coś im się powiedzie
i wielbią Go, gdy coś wzbudzi ich
podziw. Stając wobec problemów
i zadań, do Niego zwracają się o po-
moc, a jeśli zgrzeszą – modlitwą
skruchy proszą o przebaczenie. Te
krótkie modlitwy nazywamy akta-
mi strzelistymi lub wezwaniami.
Szczególne pory modlitwy Kościół
zaleca chrześcijanom w ciągu dnia.
Chrześcijanin powinien rano zna-
leźć czas, aby z Bogiem rozpocząć
dzień (modlitwa poranna), a wieczo-
rem zakończyć go w dziękczynnej
zadumie i prośbie o dobrą noc (mo-
dlitwa wieczorna). Powinien także
przy posiłku dziękować Bogu za
dary, którymi On nas obdarza.

Słyszy się też rano, w południe
i wieczorem głos dzwonów, wzywa-
jący do modlitwy Anioł Pański. Ma
on przypominać wiernym w czasie
ich pracy, co Bóg przez Jezusa uczy-
nił dla ludzi i co wciąż dla nich
czyni.

Modlitwę poranną – o brzasku,
i wieczorną – u schyłku dnia, znał
już Kościół pierwotny. Nieco póź-
niej – na pamiątkę zesłania Du-
cha Świętego (Dz 2,15), ukrzyżo-
wania (Mk 15,25) i śmierci Jezusa
(Mk 15,34) – zaczęli chrześcijanie
modlić się o godzinie trzeciej, szó-
stej i dziewiątej. W ten sposób
wykształciły się w Kościele sta-
łe pory modlitw – liturgia godzin
(zwane też modlitwą brewiarzową).

Wielu chrześcijan powołanych do
specjalnej służby w Kościele (kapła-
ni, zakonnicy) zachowało te pory
do dzisiaj. Również i wielu świec-
kich chrześcijan odprawia dziś li-
turgię godzin w imieniu wszystkich
wierzących, którzy z powodu swej
pracy zawodowej nie mogą w tych
modlitwach uczestniczyć. Dużą po-
mocą dzisiaj służy Radio Maryja,
z którym, w określonych godzinach,
można wspólnie odmówić Liturgię
Godzin. Kto chce być posłuszny we-
zwaniu: „nieustannie się módlcie”,
może skorzystać z tzw. modlitwy
Jezusa, która odmawiana jest przez
zakonników i wiernych Kościołów
wschodnich. Wdychając powietrze
wymawiamy np.: „Panie Jezu Chry-
ste, Synu Boga żywego”, a podczas
wydechu: „Bądź mi łaskaw i ulituj
się nade mną”. Początkowo po-
maga w tym odmierzanie czasu,
potem modlitwa rozwija się już sa-
ma w rytm oddechu i bicia serca.
Taka modlitwa nie każdemu odpo-
wiada. Nie można też nauczyć się
jej od razu. Dla wielu ludzi stała
się ona jednak formą ich rozmowy
z Bogiem.

Św. Jakub upomina chrześcijan:
Spotkało kogoś z was nieszczęście?
Niech się modli. Jest ktoś radośnie
usposobiony? Niech śpiewa hymny
(Jk 5,13).

Rodzaje modlitwy

Pismo święte naucza, że modli-
twa jest wołaniem do Boga, które
nie może być oddzielone od reszty
życia. Jest więc odpowiedzią wiary
na to, co się w życiu wydarza. Dla-
tego splatają się w niej: uwielbienie,
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skarga, prośba i pytanie. Możemy
wyróżnić kilka jej rodzajów.

Obok modlitwy wielbiącej Bo-
ga, w której człowiek wyraża swą
radość z powodu Jego wielkości,
istnieje modlitwa prośby, w któ-
rej wypraszamy u Boga to, czego
potrzebujemy. Są także modlitwy
wstawiennicze, w których ujmuje-
my się za innymi. W modlitwie
pokutnej i pojednania błagamy Bo-
ga o miłosierdzie dla nas i naszych
braci.

Każdy może modlić się „u sie-
bie”, jak to Jezus poleca w Kazaniu
na Górze (Mt 6,6). Ale dla chrześci-
janina ważna jest także modlitwa
wspólna. Modlący się mówią chóral-
nie, jakby jednym głosem. Liturgia
Kościoła jest właśnie taką modlitwą.
Dlatego kapłan wzywa wierzących
wciąż na nowo: Módlcie się! Także
„Ojcze nasz” jest wspólną modlitwą
– wspólną prośbą uczniów Jezusa.

Istnieją modlitwy posiadające
ustalony tekst. Są one pomocą dla
modlącego się człowieka. Istnieją
i takie, które sami układamy. Obie
formy wzajemnie się uzupełniają.
Można również – modląc się – my-
śleć o zdaniu z Biblii, o wierszu,
o obrazie albo jakimś zdarzeniu.
Uważne czytanie Pisma św. lub
innej wyjątkowo ważnej dla czy-
tającego książki może także być
modlitwą. Tak jak jest nią zapa-
trzenie się w krzyż czy krótkie
skupienie w kościele. Również spoj-
rzenie na człowieka, kontemplacja
na przykład kwiatu lub górzystego
krajobrazu – mogą stać się mo-
dlitwą. Takie modlitwy bez słów
nazywamy medytacjami.

Czasem modlący się czuje, że
Bóg go słucha; czasem jednak od-
nosi wrażenie, że jego głos nie
dochodzi do nikogo. Wtedy niech
zamilknie, nasłuchuje, co Bóg chce
mu powiedzieć, bo w rzeczywisto-
ści modlitwa nie jest mówieniem,
ale wyciszeniem się, by słuchać. To
Bóg najpierw przemawia. Ale On
„mówi” inaczej. Człowiek odpowia-
da Mu modlitwą, której wyrazem
nie powinny być tylko słowa, ale
wszystko, co w życiu czyni. Kto
bowiem nie traktuje poważnie każ-
dego swojego dnia, swojej pracy,
odpowiedzialności i ludzi, z którymi
żyje, ten nie modli się prawdziwie.

Chociaż można się modlić na
różne sposoby, zawsze jednak aktu-
alne pozostają dotyczące modlitwy
słowa Ojca Kościoła, św. Augustyna:
Człowiek nie modli się po to, aby
kierować Bogiem, lecz po to, aby być
kierowanym.

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Hymn (grec. = pieśń): Pieśń pochwalna
ku czci Boga.

Psalmy (grec. = śpiew): Zbiór 150
pieśni i modlitw ludu izraelskiego (=
Księga Psalmów). Istnieją też psalmy
spoza Starego Testamentu.

Psalmista: Ogólne określenie twórców
psalmów. Nie wiemy, ilu ich tworzyło
pieśni składające się na Księgę Psal-
mów.

Synagoga: Od czasu pierwszego zbu-
rzenia świątyni w Jerozolimie (587
przed Chr.) miejsce zgromadzeń gmi-
ny żydowskie (zarazem miejsce nabo-
żeństw i szkoła). Starzy Polacy mówili
bóżnica.
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Szabat (hebr. = dzień odpoczynku):
U Żydów siódmy dzień tygodnia (od
wieczora w piątek do wieczora w sobotę),
w którym obowiązywał surowy nakaz
odpoczynku po pracy, przede wszystkim
w celu ochrony służby domowej. Szabat
świętowano na pamiątkę wyzwolenia
z niewoli egipskiej (por. Pwt 5,13–15)
nabożeństwem w rodzinie i w syna-
godze. Żydowski odpoczynek w szabat
i wiele zwyczajów szabatowych prze-
nieśli chrześcijanie na niedzielę (dzień
Zmartwychwstania).

Akt strzelisty: Krótkotrwałe, inten-
sywne wybieganie myślą ku Bogu, Je-
zusowi Chrystusowi, NMP i świętym
w celu nawiązania z nimi duchowego
kontaktu („modlitwa chwili”). Nie ma
ściśle ustalonych formuł, np. „Panie,
zmiłuj się nad nami” itp.

Anioł Pański: Wezwanie przez głos
dzwonu do modlitwy o godz. 6, 12
i 18. Modlitwa zalecana przez Kościół,
rozpoczyna się słowami: „Anioł Pań-
ski zwiastował Pannie Maryi”. Zwyczaj
dzwonienia na modlitwę w określonych
porach dnia wywodzi się z kościołów
klasztornych i sięga późnego średnio-
wiecza.

Liturgia godzin (brewiarz): Regu-
larna modlitwa, do odmawiania której
zobowiązani są kapłani, a zachęcani są
również wszyscy wierni. Nazwa „litur-
gia godzin” pochodzi stąd, że psalmy,
hymny i teksty Pisma św. rozłożone są
na poszczególne pory dnia (= godziny).
Dzień liczono od godz. 6 rano do godz. 6
wieczorem; „trzecią godziną” jest więc
nasza godzina 9.

Modlitwa chórowa: Wspólne odma-
wianie liturgii godzin przez zakonni-
ków (chóralne odmawianie psalmów,
modlitw i chóralne śpiewy).

Nieszpory: Wieczorna pora odmawia-
nia liturgii godzin.

Liturgia (grec. leitourgia = służba lu-
du): Ogólne określenie dla różnych na-
bożeństw Kościoła, posiadających usta-
lone teksty (Msza św., liturgia godzin),
obejmujące wszystkich ludzi – żywych
i zmarłych.

Nowenna (z łac. novem = dziewięć):
Modlitwa trwająca 9 dni, według wzo-
ru „nowenny” przed Zesłaniem Du-
cha Świętego na Apostołów; Wniebo-
wstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego
oddziela 9 dni; Apostołowie „trwali
jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14).

Nabożeństwo: Wspólna modlitwa
i śpiew na cześć Boga (najczęściej
posiada ustaloną formę).

Pobożność: Postawa ufności i oddania
się Bogu. Głównym jej wyrazem jest
modlitwa.

Medytacje: Rozważania, zagłębianie
się w myślach, rozmyślanie na tematy
religijne (nie tylko w chrześcijaństwie).

Mistycyzm: Przeżywanie i doświadcza-
nie obecności Bożej, również za pomocą
intuicji i objawienia.

Procesja (łac. procedere, processio =
iść naprzód): Uroczysty pochód z okazji
święta religijnego, połączony z modli-
twą i śpiewem. Symbolizuje zdążanie
Kościoła do celu (praktykowana jest
przez wszystkie religie).

Pielgrzymka: Wędrówka do miejsca
świętego (np. Rzymu, Asyżu, Częstocho-
wy, Lourdes, Fatimy), znana również
w religiach niechrześcijańskich (np. do
Mekki, Jerozolimy). Jednocząc wier-
nych, może przyczynić się do wzmoc-
nienia ich wiary.

Dewocjonalia (od łac. devotio = po-
święcenie): Przedmioty służące do po-
głębiania pobożności (obrazy, świece,
różańce, krzyże, figury świętych, szopki
itp.).
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Zakochanie: początek romansu czy miłości?

Większość młodych ludzi prze-
żywa zauroczenie w jakiejś osobie.
Niektórzy poznają smak zakocha-
nia nieco później. Jednak niewie-
le dziewcząt i chłopców zdaje so-
bie sprawę z tego, że chodzi tu
o coś znacznie ważniejszego niż
tylko o romantyczne randki, czyli
radosne nastroje we dwoje.

Zakochanie jest rodzajem... „pu-
łapki”, jaką Bóg zastawia na młode-
go człowieka. Zauroczenie w drugiej
osobie to przecież lekcja dorasta-
nia do miłości. I to lekcja radosna!
Właśnie taka lekcja jest potrzebna
nastolatkom, gdyż większość doro-
słych opowiada o miłości w taki

sposób, że chłopcom i dziewczętom
kojarzy się ona z bolesnym obowiąz-
kiem, strasznym poświęceniem albo
z czymś nudnym i staroświeckim.

Zakochanie: pomysł Boga
To Bóg wpisał w nasze serca

coś w rodzaju „programu kompu-
terowego”, zwanego zakochaniem.
W pewnym okresie życia program
ten zaczyna się „aktywizować” i po-
maga nam zmierzyć się z tajemnicą
miłości. Młodzi ludzie wyruszają
wtedy w podróż do krainy miłości
nie na skutek pouczeń czy zachęt
ze strony dorosłych, ale dlatego,
że przemawia do nich ich własne
serce! Ono wręcz krzyczy, że czło-
wiek sam sobie nie wystarczy, że
potrzebujemy nie tylko spotkania
z Bogiem, rodzicami, rodzeństwem
i znajomymi, ale także z taką jedną,
jedyną osobą, z którą zbudujemy
niezwykłą więź i której będziemy
mogli zawierzyć nasze dorosłe ży-
cie. Zakochanie wiąże się nie tylko
z zauroczeniem osobą drugiej płci,
ale też z marzeniem o zawarciu
małżeństwa i założeniu szczęśliwej
i trwałej rodziny.

Zakochanie: droga, a nie cel
Zakochanie nie jest celem sa-

mym w sobie. Jeśli nie prowadzi
do miłości, to jest jak wschód słoń-
ca, po którym nie następuje blask
dnia, lecz ciemność nocy. Dzieje
się tak wtedy, gdy człowiek zako-
chany szuka przyjemnych nastro-
jów czy podniecającego romansu
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zamiast wiernej i odpowiedzialnej
miłości. Kto pozostaje na pozio-
mie zakochania – albo pożądania
– ten wypacza program dorasta-
nia do miłości, który Bóg wpisał
w jego serce. Źle przeżyte zako-
chanie oddala od miłości. Czasem
prowadzi do bolesnych krzywd i po-
ważnych grzechów. Właśnie dlatego
jest ogromnie ważne to, w jakim śro-
dowisku przebywają młodzi ludzie
oraz jakie stawiają sobie wymaga-
nia. Kto trwa w przyjaźni z Bogiem,
kto podtrzymuje pełną wzajemnego
zaufania i miłości więź z rodzica-
mi, kto włącza się w młodzieżowe
grupy formacyjne i szuka bliższego
kontaktu wyłącznie ze szlachetny-
mi ludźmi, ten ma wszelkie szanse
na to, że zakocha się w kimś takim,
kto nie wyrządzi mu krzywdy, lecz
przeciwnie – pomoże mu rozwinąć
i ochronić w sobie to, co mądre,
dobre i piękne.

Zakochanie jak tajemnice
różańcowe

Pierwsze zakochanie przeżywa-
my już w dzieciństwie, gdy jesteśmy
niezwykle mocno związani emocjo-
nalnie z naszymi rodzicami. Kon-
takt z rodzicami przynosi nam w tej
fazie rozwoju poczucie bezpieczeń-
stwa i wielką radość. Wystarczy, że
rodzice spojrzą na nas z czułością,
a natychmiast zapominamy o zmę-
czeniu, strachu czy bólu. W okresie
młodzieńczym przeżywamy podob-
ne zauroczenie, ale już nie we wła-
snych rodzicach, lecz w kimś spoza
rodziny. W początkach zakochania
czujemy się tak radośni, jak dziecko
w ramionach kochających rodziców.

Zwykle po kilku miesiącach poja-
wia się cierpienie. Dzieje się tak
na skutek zazdrości o tę osobę,
w której się zakochujemy, na sku-
tek lęku, że ona nas opuści, a także
na skutek wzajemnych nieporozu-
mień i odmiennych oczekiwań. Po
tajemnicach radosnych przychodzą
zatem tajemnice bolesne, a po nich
mogą przyjść tajemnice chwalebne,
które oznaczają stopniowe odzyski-
wanie niezależności emocjonalnej,
bez której nie jest możliwa miłość.
Zakochanie jest świetnym sposobem
na przeżycie dzieciństwa i młodości,
ale byłoby fatalnym sposobem na
resztę życia. W dorosłym życiu nic
innego, ani nic mniejszego niż mi-
łość nam nie wystarczy. Zakochanie
to chwilowe zauroczenie pewnymi
cechami jakiejś osoby, a miłość to
troska o całą tę osobę i na zawsze.

Zakochanie i co dalej?
Zadaniem osób zakochanych jest

zachowanie czujności i dyscypliny
po to, by nie wyrządzić krzywdy
ani samemu sobie, ani tej drugiej
osobie. Odpowiedzialność w zako-
chaniu polega zwłaszcza na tym, by
coraz mniej poddawać się uczuciom
– które bywają przecież ślepe –
a coraz bardziej kierować się miło-
ścią, która oznacza troskę o rozwój
i o świętość drugiej osoby. Dla wie-
lu ludzi okres zakochania staje się
początkiem tragedii, zamiast być
drogą do miłości i szczęścia. Wią-
że się to zwłaszcza z faktem, że
coraz młodsi chłopcy i dziewczęta
przeżywają rozczarowanie. Zwykle
jest to skutek braku miłości i rado-
ści w domu rodzinnym. Zakochanie
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bywa w takich przypadkach for-
mą emocjonalnej ucieczki z domu,
w którym ktoś nie czuje się szczę-
śliwy ani bezpieczny.

Skutki niedojrzale przeżywane-
go zakochania bywają czasem tra-
giczne: zranienia emocjonalne, po-
zamałżeńska inicjacja seksualna,
popadanie w różne uzależnienia.
Niedojrzałość w zakochaniu prze-
jawia się poprzez egoistyczne sku-
pianie się na własnych przeżyciach
i potrzebach, poprzez emocjonalne
szantażowanie drugiej osoby, po-
przez zerwanie więzi z Bogiem i ro-
dzicami. Większość dramatów mał-
żeńskich ma swoje korzenie w źle
przeżytym zakochaniu. Nierzadko
stawiamy sobie pytanie: jak ktoś
tak wrażliwy i szlachetny mógł
poślubić kogoś tak powierzchowne-
go i egoistycznego? W większości
przypadków odpowiedź jest podob-
na: osoba ta (najczęściej kobieta)
w okresie zakochania uległa emo-
cjonalnemu szantażowi tej drugiej
osoby i nierozważnie dopuściła do
takiej intymności psychicznej i cie-
lesnej, z której nie potrafiła się już
wycofać. W konsekwencji zakocha-
nie nie stało się drogą do miłości,
lecz zamieniło się w rozczarowanie,
krzywdę i cierpienie.

Zakochanie: początek historii
miłości

Gdy osoby zakochane dorastają
do miłości, to ona i on pozostaną dla
siebie przyjaciółmi na zawsze i bę-
dą sobie wdzięczni za ten okres
wspólnego rozwoju także wtedy,
gdy nie zdecydują się na zawarcie
małżeństwa. Oczywiście zakocha-
nie przynosi najbardziej niezwykły
owoc wtedy, gdy staje się począt-
kiem takiej historii miłości, która
prowadzi do zawarcia małżeństwa
i do założenia rodziny. Jeśli tak
się stanie, to w kolejnych okresach
życia potrzebna jest troska o rozwój
wzajemnej miłości, gdyż – w prze-
ciwieństwie do zakochania – miłość
nie jest postawą spontaniczną. Do-
rastanie do wiernej i świętej miłości
wymaga czujności, dyscypliny i ser-
decznej więzi z Bogiem. Tylko Ten,
który jest miłością, może nauczyć
nas kochać w sposób nieodwołal-
ny i niezawodny. Miłość chroniona
przyjaźnią z Bogiem oraz prawdą
i odpowiedzialnością, prowadzi do
takiej radości i czułości, jakie są
nieosiągalne w najbardziej nawet
romantycznym zakochaniu.

ks. Marek Dziewiecki

POLSKA TO MOJA MATKA

W moim domu od początku rodzi-
ce uczyli nas kochać Polskę. Wzbu-
dzali szacunek do świąt i uroczysto-
ści, nie zawsze jasnych i czytelnych.
Ale przy oknie powiewała biało-czer-
wona flaga, były pieśni patriotyczne,

wiersze o umiłowanym kraju. Pierw-
szy raz o Katyniu – śmierci tylu
wybitnych Polaków, którzy zginęli
z rozkazu Stalina – dowiedziałem
się w wieku 14 lat, potajemnie, od
wujka. O Powstaniu Warszawskim,
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Armii Krajowej czy żołnierzach „wy-
klętych” – dopiero w latach 70. XX
wieku.

Jaki był i jaki jest mój patrio-
tyzm? Dlaczego urodziłem się wła-
śnie tutaj, w Polsce, w samym środku
Europy?

Żeby odpowiedzieć na te i po-
dobne pytania, trzeba uświadomić
sobie, że to Bóg zlecił ludziom od-
powiedzialność za ziemię. Również
za ten skrawek ziemi nad Wisłą. Tu
jest moje miejsce i tylko tu jestem
u siebie.

Na przestrzeni wieków wiele wy-
darzeń i rocznic było inspiracją po-
wstania wielkich i pięknych słów
o Ojczyźnie. Dzisiaj różnorodny prze-
kaz medialny zamiast inspirować,
często zniechęca i sprawia, że nie-
raz wstydzimy się mówić w naszym
domu o losach Polski. Może mi-
łość do Ojczyzny trzeba przeżywać

tylko w milczeniu własnego serca?
Jan Paweł II często powtarzał, że
wiek XXI będzie bardziej potrzebo-
wał świadków niż propagandzistów.
Dzieci i młodzież nie będą wiedzieć,
co to znaczy Polska, jeżeli sami nie
będziemy kochać naszej Ojczyzny
i nie damy im tego przeżyć.

W strukturze postawy zachowa-
nie zewnętrzne zależy od wewnętrz-
nego, uczuciowego nastawienia, ale
zależność jest też odwrotna: od prze-
jawów zewnętrznych zależą przeży-
cia wewnętrzne. Jeśli więc z jakichś
względów nie dopuścimy do uze-
wnętrzniania postawy, jej wewnętrz-
ne aspekty również będą blednąć.
Dotyczy to także miłości do Ojczyzny,
zwłaszcza w okresie kształtowania
się tej postawy.

Muszą więc być w domu przed-
mioty o specjalnym znaczeniu, słowa
szczególnie czcigodne i dni specjal-
nej pamięci. Nie można dopuścić
do tego, by wydarzenia ważne dla
Ojczyzny przechodziły obok domu
będącego wyizolowaną przystanią.
To co jest ważne dla Ojczyzny, musi
przechodzić przez środek naszych
małych domów, bo ona jest naszym
domem wspólnym i nie ma dzieci
zbyt małych, by w tym uczestniczyć.

Są więc barwy, znaki i daty, które
powinny być dla dziecka ważne od
zawsze, czyli od czasu, do którego
nie sięga się pamięcią. Od zawsze
zanosiliśmy kwiaty przed narodo-
we pomniki, wstawaliśmy na dźwięk
Mazurka Dąbrowskiego i paliliśmy
świece na grobach tych, którzy zgi-
nęli za Ojczyznę. Od zawsze kolo-
ry biały i czerwony były kolorami
szczególnie znaczącymi, a piosenki
patriotyczne należały do repertuaru
rodzinnego śpiewania.
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Potem dopiero przychodzi pyta-
nie o przyczynę. Jeśli rodzice nie
umieją wyrazić w słowach bogactwa
tych znaczeń, pomoże im w tym
poezja, ta wielka – pisana przez
wieszczów narodu – i ta mała – dla
dzieci.

Piękne wioski za granicą,
ale serca nie zachwycą.
Nie pójdę ja za dunaje
szukać doli w obce kraje,
choćby mi gościniec zlotem wyścielili
– co mi po tym?

(J. Porazińska)

Pomogą w tym pieśni: takie, co
to się śpiewa na stojąco, a tak-
że piosenki czasem sentymentalne
i naiwne, a przecież mówiące o tym,
że „piękna nasza Polska cała” i że
„najpiękniejsze są polskie kwiaty”.

Jan Paweł II podczas pierwszej
audiencji dla Polaków 23 październi-
ka 1978 roku powiedział, że miłość
do Ojczyzny jest miarą szlachetno-
ści człowieka. Nie wyjaśnił, dlaczego
tak uważa. Może są rzeczy tak oczy-
wiste, że nie wymagają wyjaśnień,
jak nie wymagały wyjaśnienia dla
zmęczonego i bezdomnego żołnierza

z wiersza Lechonia? Przed żołnie-
rzem, który walcząc przeszedł całą
Europę i którego „ran nikt nie
odwdzięczy”, „bo niczym krew co
płynie, przy złocie co brzęczy”, staje
pytanie: „Czy to było warto?” „Czy
warto? Odpowiedział: Ach! Śmieszne
pytanie!”

Podczas spotkania z młodzieżą
na Jasnej Górze 18 czerwca 1983
roku Ojciec Święty mówił o odpo-
wiedzialności za Polskę i o tym, że
„nasza polska wolność tak dużo kosz-
tuje”. „Nie pragnijmy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała. Na-
tomiast czuwajmy nad wszystkim,
co stanowi autentyczne dziedzictwo
pokoleń, starając się wzbogacić to
dziedzictwo”.

Można by więc zastanawiać się,
czy warto uczyć dzieci tego wzrusze-
nia i zapału, z jakim odpowiadają na
pytanie: „Kto ty jesteś?” Można by
pytać, czy warto podejmować to czu-
wanie i tę odpowiedzialność, skoro
łączy się z cierpieniem.

Czy warto? – Ach, śmieszne py-
tanie!

Opr. ks. Adam Kroll

POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
Dlaczego jestem ochrzczony?

W najbliższą niedzielę odbędzie
się chrzest malutkiego braciszka
Moniki. Już od kilku dni rodzice
rozmawiają z córką o tym wyda-
rzeniu, wyjaśniając różne jej wątpli-
wości. Jednak ona ciągle chciałaby
wiedzieć więcej o tej uroczystości

i wreszcie pada to najbardziej deli-
katne pytanie:

– Do czego służy chrzest, dlacze-
go jestem ochrzczona?

Tata i mama nie mogą powie-
dzieć wszystkiego, a tym bardziej
wdawać się w mądre wyjaśnienia,
które nawet dla nich samych mogą
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być zbyt trudne. Spróbujmy odpo-
wiedzieć krótko:

– Pan Bóg kocha twego braciszka
tak samo jak nas wszystkich i pra-
gnie, by on także stał się dzieckiem
Bożym. W niedzielę ksiądz w imię
Jezusa Chrystusa przyjmie naszego
małego Jasia do wielkiej rodziny
dzieci Bożych. Jezus da mu swego
Ducha, aby Jaś mógł kochać Boga
i wszystkich ludzi.

Nie powiedzieliśmy, oczywiście,
wszystkiego – nie wspomnieliśmy
nic o grzechu pierworodnym, od
którego wyzwala nas chrzest. Zo-
stawmy to na później, gdy dziecko
będzie starsze i rozumniejsze. Skup-
my się na wyjaśnieniu symbolicz-
nych znaków, które pozwolą dziecku
odkryć znaczenie tego sakramentu.

– Znak krzyża, który na czole
Jasia uczyni najpierw ksiądz, po-
tem mama, tata i rodzice chrzestni,
to znak Jezusa Chrystusa i Jego
miłości do nas, to rozpoznawczy
gest przyjaciół Boga. Kiedy czynimy
znak krzyża, wypowiadając słowa

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego”, powinniśmy pamiętać, że po-
przez chrzest staliśmy się dziećmi
Boga, ponieważ kapłan powiedział
wtedy: „Chrzczę ciebie w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego”.

Dzieci lubią bawić się wodą, ła-
two zrozumieją więc jej symbolicz-
ne znaczenie podczas sakramentu
chrztu. Woda daje życie, sprawia, że
kiełkują ziarna i rosną rośliny; tam,
gdzie nie ma wody, nic nie rośnie –
nie ma życia.

Woda to radość – wspaniale jest
bawić się w wodzie, pluskać się przy
fontannie czy pić ze źródła. Woda
zmywa brud i przywraca piękno
temu, co przedtem wydawało się
brzydkie.

Ksiądz polewa wodą główkę
dziecka – ten gest oznacza, że
chrzest obmywa z grzechu i daje
nam nowe życie dzieci Boga, które
Duch Boży będzie w nas rozwijał.
Białe ubranko dziecka także jest
znakiem tego nowego życia.

Zapalona świeca to światło Je-
zusa Chrystusa, rozjaśniające drogę
dzieci Bożych. Moje życie z Jezusem
jest jak piękne, radosne światełko,
świecące dla mnie i dla innych.

Powinniśmy wybrać kilka z tych
wielu symboli i wyjaśnić je dokład-
niej, odpowiednio do wieku i stopnia
ciekawości naszych małych „wypy-
tywaczy”.

Najważniejsze jest wyjaśnienie,
że poprzez chrzest otrzymujemy
Ducha Bożego, który odmienia na-
sze życie, czyni je piękniejszym i bo-
gatszym. Każde dziecko powinno
starać się dochować Mu wierności,
a później także pomagać małemu
braciszkowi lub siostrzyczce żyć tak
jak przystało dziecku Bożemu.

Opr. ks. Adam Kroll
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GMINNY KONKURS KRONIKARSKI

12 kwietnia br. w Trąbkach Wielkich
podsumowany został XIII Gmin-
ny Konkurs Kronikarski im. Li-
dii Orzechowskiej „O Gęsie Pióro”
2011. Wzięli w nim udział kronika-
rze z sołectw, stowarzyszeń, gmin-
nych jednostek organizacyjnych.
W tym roku konkurs był przepro-
wadzony w trzech kategoriach.

1. Kategoria – sołectwa
I miejsce: Jan Trofimowicz, Ełgano-
wo;
II miejsce: Wiesław Kempa, Trąbki
Wielkie;
III miejsce: Longina Górnowicz, Do-
machowo.

2. Kategoria – organizacje po-
zarządowe, stowarzyszenia
I miejsce: Ewa Buga, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Ko-
synier” z Sobowidza;
II miejsce: Izabela Gorczyńska,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mie-
rzeszynie;

III miejsce: Magdalena Selka, Lu-
dowy Zespół Sportowy „Szkuner”
w Kleszczewie.

3. Kategoria – szkoły, placówki
oświatowo-kulturalne, jednost-
ki organizacyjne
I miejsce: Maria Sautycz i Alicja
Neumuller, Szkoła Podstawowa im.
Z. Bukowskiego w Czerniewie;
II miejsce: Anita Formela, Szko-
ła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Sobowidzu;
III miejsce: Ewa Papis, Biblioteka
Publiczna w Mierzeszynie.

Nagrodą Grand Prix została wyróż-
niona kronika prowadzona przez
Jana Trofimowicza.
Nagrodę Wójta Gminy za szczególny
wpis – opis zdarzenia została wy-
różniona kronika prowadzona przez
Longinę Górnowicz.

Opr. i fot. W. Kempa

Laureaci konkursu kronikarskiego
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SREBRNA WIEŻA dla szachistów z Trąbek Wielkich

Uczestników finału wojewódzkiego
53. Ogólnopolskiego Turnieju Sza-
chowego „O Złotą Wieżę” w tym
roku gościł Gniew. Turniej został ro-
zegrany 2 kwietnia w sali rycerskiej
na Zamku w Gniewie. Organizato-
rem turnieju byli: RW LZS w Gdań-
sku, Burmistrz Miasta Gniew, Zamek
Gniew sp. z o.o. oraz UKS-LZS „Al-
fil” w Gniewie.

Po rozegraniu 20 meczów turniejo-
wych tabela wyników przedstawia
się następująco:
I miejsce: UKS LZS „ALIL” Gniew,
15 pkt.
II miejsce: GZ LZS-GOKSiR Trąbki
Wielkie, 13 pkt.

III miejsce: UKS „ALFIL” LZS II
Gniew, 8 pkt.
IV miejsce: LZS Pelplin, 4 pkt.
V miejsce: LZS Morzeszczyn 0 pkt.

Drużyna z Trąbek Wielkich zagrała
w składzie: Wiesław Kosikowski, Ro-
man Zielke, Patryk Sulewski i Lidia
Myśliwiec.

UKS LZS „Alfil” Gniew i GZ
LZS-GOKSiR z Trąbek Wielkich bę-
dą reprezentować województwo po-
morskie w finale ogólnopolskim, któ-
ry odbędzie się w dniach od 29 maja
do 3 czerwca 2011 roku w Augusto-
wie.

Opr. W. Kempa, fot. R. Zielke

Szachiści z naszej gminy na zamku w Gniewie
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 27 lutego br., odbyło
się pierwsze w tym roku robocze
spotkanie Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej naszego sanktuarium.

Omawiane były następujące te-
maty:

1. Budowa kościoła w Ełgano-
wie. Ksiądz proboszcz E. Szymań-
ski omówił stan prac i potrzeb
związanych z jego dalszą budową.
Za pośrednictwem Rady Parafial-
nej podziękował wszystkim ofiaro-
dawcom.

2. Ustalono, że w tym roku
odpust ku czci Miłosierdzia Bożego
w czerniewskim kościele, połączony
z szóstą rocznicą śmierci papieża
Jana Pawła II, odbędzie się 1 maja
o godz. 15.00. Na tę uroczystość
serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian.

3. Ksiądz proboszcz omówił przy-
gotowanie peregrynacji obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej w parafii
z okazji 25-lecia Jej koronacji. Pe-
regrynacja obrazu w rodzinach na-
szej wspólnoty rozpoczyna się od
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu
w poszczególnych miejscowościach,
kolejno: Czerniewo – Czerniec –
Kleszczewo – Ełganowo – Trąbki
Wielkie. Peregrynować będą dwie
kopie ikony Matki Bożej Trąbkow-
skiej, co pozwoli odwiedzić wszyst-
kie rodziny parafii do 12 czerw-
ca 2012 roku, tj. do uroczystości
25-lecia koronacji.

4. Omówiono uroczystość bierz-
mowania młodzieży naszej parafii

w dniu 17.03 br. przez ks. abp.
Tadeusza Gocłowskiego.

5. Ewangelizacja parafian. Pro-
ces ewangelizacji dzieci i młodzieży
według opinii ks. proboszcza i ks.
kanonika w dużej mierze zależy od
właściwej współpracy rodziców z pa-
rafią, w zgodzie z nauką Kościoła.

6. Na zakończenie przedstawio-
no szczegóły ustaleń przekazania
cmentarza parafialnego pod za-
rząd Zakładu Pogrzebowego „Ka-
lia” z Kleszczewa, które omówił
przewodniczący Rady Parafialnej
J. Sroka.

***
W niedzielę 10 kwietnia br. odby-

ło się kolejne spotkanie Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej naszej parafii.
Główne tematy tego spotkania były
następujące:

1. Przygotowanie oficjalnego
wniosku do Rady Gminy Trąbki
Wielkie o nadanie jednej z ulic
w Trąbkach Wielkich imienia Jana
Pawła II. Przypominamy, że taka
propozycja pojawiła się już 2–3 lata
temu, celem upamiętnienia w na-
szej gminie tego wielkiego Polaka,
z okazji Jego wyniesienia na ołta-
rze. Warto też podkreślić, że Jan
Paweł II w roku 2000 uchwałą Rady
Gminy został pierwszym Honoro-
wym Obywatelem naszej gminy.

2. Zorganizowanie pielgrzymki
parafialnej do Watykanu w przy-
szłym roku w maju przed uro-
czystością 25-lecia koronacji ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej.
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Wszystkich chętnych na tę piel-
grzymkę prosimy o zgłaszanie się
u ks. proboszcza. Szczegóły wyjazdu
i koszt pielgrzymki zostaną przeka-
zane w najbliższym czasie.

3. Rozważano propozycję bu-
dowy pomnika Jana Pawła II na

placu trzech krzyży przy ołtarzu
polowym. Ustalono, że po okre-
śleniu przybliżonych kosztów tego
przedsięwzięcia temat ten ponownie
wróci pod obrady.

Józef Sroka

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

31 marca odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się
m.in. następujące tematy:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2011 rok:

a) zwiększono plan dochodów bu-
dżetowych o kwotę 700 tys. zł pozy-
skaną z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej
w Mierzeszynie;
b) zwiększono plan dochodów o kwo-
tę 15,5 tys. zł pozyskaną z Minister-
stwa Sportu i Turystyki na naukę
pływania dla uczniów;
c) zwiększono plan dochodów o kwo-
tę 9 tys. zł pozyskaną z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na ob-
sługę osobową boiska Orlik w Trąb-
kach Wielkich;
d) zwiększono plan wydatków bie-
żących i inwestycyjnych m.in. na:
– kontynuację rozbudowy Szko-

ły Podstawowej w Mierzeszynie
w kwocie 251 tys. zł (wykonanie
ogrodzenia, monitoringu i nagło-
śnienia, montaż trybuny w sali
gimnastycznej oraz wyposażenie
sportowe sali),

– dotację do przedszkoli w innych
gminach, do których uczęszczają
dzieci z naszej gminy o kwotę
ponad 21 tys. zł;

e) zmniejszono plan dochodów bie-
żących o kwotę ponad 395 tys. zł
z powodu zmniejszenia subwencji
oświatowej przez Ministra Finan-
sów.

2) Wyrażono zgodę na wyodręb-
nienie w Budżecie Gminy środków
stanowiących fundusz sołecki w ro-
ku budżetowym 2012.

3) Podjęto uchwałę ustalającą szcze-
gółowe warunki zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości przedsiębior-
ców realizujących nowe inwestycje
na terenie naszej gminy.

4) Podjęto uchwałę przyjmującą
plan działań na rzecz rozwoju ruchu
rowerowego w naszej gminie.

5) Radni wyrazili zgodę na sprzedaż
na rzecz najemcy gminnego lokalu
mieszkalnego w Zaskoczynie.

6) Radni wyrazili zgodę na nieod-
płatne nabycie od Agencji Nierucho-
mości Rolnych działki o powierzchni
0,1 ha w Łaguszewie.
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Nowo ochrzczony Mikołaj Rafał Wilczkowiak z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Julia Zajączkowska z rodzicami i chrzestnymi
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Droga Krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich odprawiona w Niedzielę Palmową

Grób Pański w Trąbkach Wielkich AD 2011
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***
3 kwietnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymali:

– Mikołaj Rafał Wilczkowiak,
syn Agnieszki i Rafała zamiesz-
kałych w Ełganowie;

– Julia Zajączkowska, córka Be-
aty i Tomasza zamieszkałych
w Ełganowie.

***
17 kwietnia, w Niedzielę Palmową,
odprawiona została Droga Krzyżo-
wa ulicami Trąbek Wielkich. Pod
przewodnictwem ks. prałata Edwar-
da Szymańskiego, ks. kanonika Ada-
ma Krolla, księdza rekolekcjonisty
Jana Uchwata oraz diakona Grze-
gorza Szatkowskiego. procesja wy-
ruszyła z kościoła i ulicami Gdań-
ską oraz Pawłowskiej przeszła do
Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Na
czele procesji przedstawiciele po-
szczególnych wiosek i stanów nieśli
drewniany krzyż, a przy stacjach
drogi krzyżowej wyznaczeni przez

ks. dziekana wierni czytali rozwa-
żania. Przez całą drogę uczestnicy
procesji pod przewodnictwem or-
ganisty Michała Olejnika śpiewali
pieśni wielkopostne.

***
W rundzie wiosennej rozgrywek pił-
karskich seniorów drużyny z naszej
gminy spisują się następująco:

� Po 5 kolejkach w lidze okręgowej
zespół Orzeł Trąbki Wielkie
zajmuje 4 miejsce w grupie I
z dorobkiem 34 punktów (10 zwy-
cięstw, 4 remisy i 4 porażki).

� W tej samej grupie drużyna Błę-
kitni Sobowidz jest na 13 miej-
scu z dorobkiem 15 punktów
(4 zwycięstwa, 3 remisy i 12
porażek).

� Po 4 kolejkach w klasie A ze-
spół Sokół Ełganowo zajmuje
12 miejsce w grupie III z dorob-
kiem 12 punktów (3 zwycięstwa,
4 remisy i 8 porażek).

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2011

1. 730: Za śp. Zygmunta
i Kazimierza Dubielów,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Romana
Jaszczyka

1100: Za śp. Zofię Dyksa
(25. rocznica śmierci)

1500, Czerniewo:
a) Za śp. Władysława, Helenę
i Henryka Dąbrowskich

b) Za śp. Małgorzatę i Roberta
Cylkowskich oraz Joannę
i Wincentego Ludwikowskich

2. a) Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego i zmarłych z tej
rodziny
b) O błogosławieństwo w nauce
dla Ludmiły Kołek i zdanie
matury

3. 730: a) Za śp. Juliannę,
Gabrielę i Tadeusza Abramów
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b) Za śp. Waldemara Paulsa,
Antoniego Gierskiego, Marię
Wiebe i zmarłych z tych rodzin
1100: a) Za śp. Stefanię
i Alfonsa Bolczaków oraz
Brygidę i Henryka Kuszów
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Bartosza
Preussa w 18. urodziny

4. Za śp. Janinę Sekutowską
(50. rocznica śmierci)
i zmarłych z rodzin
Sekutowskich i Wenzel
Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk

5. Za śp. Franciszka i Marię
Suss i zmarłych z rodzin Suss
i Hensel

6. Za śp. Jana, Jerzego i Janusza
Brandtów

7. Za zmarłych z rodzin
Sykutowskich i Kantaków

8. 730: a) Za śp. Kazimierza,
Irenę i Stanisława Surmów
b) Za śp. Stanisława, Barbarę,
Zofię, Elżbietę i Feliksa
Kusajów
1000: W intencji dzieci
przyjmujących I Komunię św.,
ich rodziców i chrzestnych
Czerniewo: a) Za śp. Huberta
i Danutę Lewańczyków oraz
Martę i Bernarda Lefańczyków
b) Za śp. Piotra Karnata
(4. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Stanisława Karcza

10. Za śp. Pawła Wenzel
11. a) Za śp. Stanisławę

i Stanisława Skierków, Alfonsa
Tiborskiego oraz zmarłych
z rodzin Czerwińskich
i Pikulów

b) Za śp. Elżbietę Laga
Czerniewo: a) Za śp. Stanisła-
wę i Pawła Stapel
b) Za śp. Tadeusza Bartosa
(21. rocznica śmierci)

12. a) Za śp. Stanisława Kromer
i zmarłych z tej rodziny
b) Za dzieci przyjęte do
I Komunii św. (int. pań
wychowawczyń Agaty Caboń
i Moniki Kosińskiej)

13. Dziękczynna, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
dla Krystyny Gdaniec
w 79. urodziny

14. Za śp. Mieczysławę Krzywiec
(1. rocznica śmierci)

15. 900, Czerniewo:
a) Za śp. Stanisławę, Józefa
i Władysława Szostek
b) W pewnej intencji
(p. Sienkiewicz)
1100: Za śp. Wojciecha
(1. rocznica śmierci)
i Mirosława Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską

18. Czerniewo: a) Za zmarłych
z rodzin Blokusów i Zulewskich
b) Za śp. Gertrudę Dończyk

19. a) Dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla Oliwii
Ratkowskiej w 6. urodziny
b) Za śp. Jerzego Nowińskiego

20. Za śp. Jana Kielasa
21. Za śp. Bogusława Bukowskiego

(6. rocznica śmierci)
22. 1100: Za śp. Gertrudę Szarafin

(15. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Antoniego
Terleckiego (18. rocznica
śmierci), Irenę Pater
(6. rocznica śmierci) i zmarłych
rodziców z obojga stron
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23. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich

24. a) Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz zmarłych z rodzin
Musiałów i Niedźwiedziów
b) Za śp. Renatę Dunst oraz
Renatę i Jerzego Antkowiaków

25. a) Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Bernarda
Rogowskiego
b) Za śp. Pelagię Bławat
i Marię Czerw

26. a) Za śp. Gertrudę Dończyk
b) Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów

27. Za śp. Jadwigę, Jana
i Genowefę Olgierd oraz
Stanisława Tiałowskiego

28. a) Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz Janinę
i Bronisława Gawryjołków
b) Za śp. Zygmunta Szarmacha
(2. rocznica śmierci)

29. 730: a) Za śp. Józefa Katarzynę
i Stanisława Drągów, Romana
Jaszczyka oraz Zygmunta
Dubielę
b) Za śp. Wojciecha, Leokadię
i Alberta Szulców
900, Czerniewo:
Za śp. Leokadię Grot oraz
zmarłych z rodzin Grotów
i Machallów
1100: Za śp. Jadwigę
i Bernarda Stolc oraz Gertrudę
Ziarnik

30. Za śp. Norę Nowak
(22. rocznica śmierci)

31. a) Za śp. Jana Nadolskiego
i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Szczepana
(20. rocznica śmierci), Marię
i Mieczysława Goczkowskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu

Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 maja: Iga Anna Górska, Julia Hetmańska, Michalina Olszewska
15 maja: Małgorzata Kurek

Rocznice sakramentu małżeństwa

15 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Justyny (z d. Kisickiej) i Łukasza Gacek

29 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny (z d. Mróz) i Tomasza Żukowskich

30 maja: 30. rocznica sakramentu małżeństwa
Ireny (z d. Hennig) i Leszka Drewniaków

ODESZLI DO PANA

13 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Mieczysławy Krzywiec
13 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Rosentreter-Sokołowicz

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. . .”
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