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Zbawienie przyszło

przez Krzyż,

Ogromna to

tajemnica.

Każde cierpienie

ma sens,

Prowadzi do pełni

życia.

Jeżeli chcesz mnie

naśladować,

To weź swój krzyż

na każdy dzień

I chodź ze Mną

zbawiać świat,

Dwudziesty pierwszy

już wiek.

Codzienność wiedzie

przez Krzyż,

Większy im kochasz

goręcej.

Nie musisz ginąć

już dziś,

Lecz ukrzyżować

swe serce.

Każde spojrzenie

na Krzyż,

Niech niepokojem

zagości,

Bo wszystko w życiu

to nic,

Wobec tak wielkiej

miłości.



ŻYĆ WIARĄ NA CO DZIEŃ

Weszliśmy w czas Wielkiego Po-
stu. Przyjęliśmy szczyptę popiołu
na głowę, wyznając w ten sposób,
że „przed Bożym obliczem jesteśmy
prochem i niczym”. Jeżeli czymkol-
wiek jesteśmy i cokolwiek posiada-
my, to dzięki Bożej dobroci. Moje
życie, zdrowie, zdolności, praca, mo-
je wezwanie do wiary – to wszystko
„od Niego tylko jest”. Chrześcijani-
nem jestem! Jestem dzieckiem umi-
łowanym Chrystusa. On na krzyżu
przebłagał Ojca za moje grzechy,
dlatego pełen miłosierdzia, zawsze
je odpuszcza, gdy szczerze żałuję
i chcę się poprawić.

Może za mało rozważamy o tym
wielkim wyróżnieniu i godności
otrzymanej od Pana Jezusa już
na chrzcie św. Naszą wdzięczność
Panu Jezusowi okażmy codziennym
życiem z wiary. Czas wielkopost-
ny sprzyja przemianie serca. Niech
codziennie będzie pacierz rano i wie-
czorem. Niech nie będzie niedzieli
bez udziału we Mszy św., choćby
to wiele kosztowało, bo w niej za
ciebie Chrystus się ofiaruje i modli.

Nie można dobrze przeżyć Wiel-
kiego Postu bez udziału (choć raz!)
w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich
Żalach. Jeśli nie można w kościele,
to odprawmy sobie te nabożeństwa
w domu. Koniecznie trzeba sko-
rzystać z rekolekcji wielkopostnych
i sakramentu pojednania – wprost
nakazanego w przykazaniach ko-
ścielnych.

Stańmy w obronie krzyża – zna-
ku naszej tożsamości religijnej. Nie
wstydź się nosić krzyżyka, meda-
lika czy nosić przy sobie zawsze
różaniec. Nie chodzi zresztą tylko
o to, by je nosić, ale by każdemu
te przedmioty religijne pomagały
w nawiązaniu w ciągu dnia kontak-
tu z Bogiem przez akty strzeliste
czy modlitwę różańcową (np. pod-
czas jazdy samochodem, przy czym
nie jest konieczne przesuwanie pa-
ciorków).

Niech czas wielkopostny pogłę-
bi naszą więź z Bogiem i Jego
Kościołem.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2012

4 marca: 2. Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 22,1–2.9–13.15–18
Rz 8,31b–34
Mk 9,2–10

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził
ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe,
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tak jak żaden folusznik na ziemi
wybielić nie zdoła (Mk 9,2–3).

Uczniowie zobaczyli Jezusa na gó-
rze Tabor w blasku Jego chwały.
Dlaczego jednak tak szybko o tym
zapomnieli? Jak mogli – po ujrzeniu
Bożej wielkości – nie czuwać razem
z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym
i zasnąć? Jak mogli – po ujrzeniu,
kim jest – zdradzić Go, jak Piotr,
zanim kogut zapiał nad ranem?

To proste: gdyby Jezus zszedł z góry
Tabor w aureoli chwały i tak poszedł
między ludzi, porwałby wszystkich
i ponawracał. Skoro jednak zszedł
w zakurzonym płaszczu i sandałach
na poniewierkę, przeciwstawił się
błędnym pojęciom o Mesjaszu. Jezus
przyszedł na świat nie jako człowiek
tryumfujący, wolny od cierpienia
i śmierci. Gdyby taki był – nie
byłby podobny do człowieka. Jezus
przyszedł na świat jako człowiek,
aby w największym cierpieniu być
posłusznym Panu Bogu.

Kiedy w dzisiejszych czasach wie-
rzymy w Mesjasza ze Starego Te-
stamentu?

Wtedy, kiedy mamy pretensje do Pa-
na Boga, że wierzącym i pobożnym
źle się powodzi, a ludziom złym –
dobrze.

Wtedy, kiedy nie możemy pogodzić
się z tym, że chociaż modlimy się
i karmimy Komunią Świętą, nie
jesteśmy od razu święci i mamy tyle
wad.

Wtedy, kiedy nie możemy zrozu-
mieć, dlaczego Kościół, choć głosi
prawdę o Bogu, nie jest najwięk-
szą zewnętrzną potęgą na świecie

i jest czasem albo przemilczany, albo
skubany ze wszystkich stron.
Jezus ewangeliczny wskazał swoje
niewidzialne królestwo na ziemi –
królestwo ludzi ubogich, czasem
sponiewieranych, pokrzywdzonych,
ale czystych i posłusznych Bogu.
Jak Maryja.

11 marca: 3. Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 20,1–17
1 Kor 1,22–25
J 2,13–25
Gorliwość o dom Twój pochłonie
Mnie (J 2,17).
O kościele można mówić jak o świą-
tyni, którą się zamyka wielkimi
kluczami, świątyni z wodą święco-
ną w kropielnicy, z lampką wiecz-
ną przed tabernakulum, z wiel-
kim dzwonem na wieży i małym
dzwonkiem, który jest radością dla
ministranta. Można mówić o koście-
le ustami gospodarza, stale zmar-
twionego, że trzeba dach załatać,
świętych poodkurzać, bo się cza-
sem brudzą, umocnić figury, żeby
się nie przewróciły, zaszyć dziurę
w baldachimie.
Trzeba mówić o takim Kościele,
który jest wspólnotą wiernych zjed-
noczonych z Jezusem przez chrzest
święty, wiernych, którzy karmią się
i chłoną w siebie eucharystyczne
życie Boże.
Dawniej w czasie Mszy Świętej mó-
wiono: „Czyta nam Kościół, Matka
nasza...”. Wiemy, że dzieci nieraz
dokuczają matce, zapominają o niej,
uciekają od niej, nieraz poucza-
ją. Z czasem przychodzi jednak
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chwila, kiedy matka staje się kimś
najważniejszym, największym skar-
bem i dzieci wracają do niej ze
łzami i skruchą. Tak samo jest
z Kościołem. Dokuczają mu, kry-
tykują, naprawiają, ale w chwilach
zagrożenia dla narodu, czy własnego
życia wewnętrznego, Kościół staje
się wartością niespożytą.

18 marca: 4. Niedziela
Wielkiego Postu

2 Krn 36,14–16.19–23
Ef 2,4–10
J 3,14–21
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego
Syna Bożego (J 3,17–18).
Wierzącym wydaje się nieraz, że
słabną w wierze, nie mają tej siły,
którą mieli kiedyś, że dawniej byli
bardziej wierzący, a teraz mniej. Jak
rozbudzać w sobie wiarę?
W pierwszym rzędzie trzeba modlić
się o wiarę. Skarżymy się, że słab-
niemy w wierze, ale czy modlimy
się o nią? Modlić się o wiarę w Je-
zusa to modlić się o nadzieję, która
zbawia człowieka.
Następnie: czy umiemy dostrzegać
opatrzność Bożą w naszym życiu?
Nieraz coś nam dokuczało. Nie
chcieliśmy tego, stawaliśmy na gło-
wie, żeby tego nie było. Tymczasem
to przyszło i było nam potrzebne,
a więc prowadził nas ktoś spoza na-
szej woli. Zauważmy, ile było takich

chwil w naszym życiu, gdy czegoś
nie chcieliśmy, bo było straszne,
krzywdzące. A jednak po jakimś
czasie okazało się, że było to nam
potrzebne.

Przypominanie sobie, że Bóg jest
mądrzejszy od naszej woli – pogłębia
naszą wiarę.

Wreszcie, trzeba się włączać w wiel-
ki tłum ludzi wierzących w Boga,
w tłum, który blisko przez dwa ty-
siące lat nie utracił instynktu wiary.

25 marca: 5. Niedziela
Wielkiego Postu

Jr 31,31–34
Hbr 5,7–9
J 12,20–33

Nadeszła godzina, aby został otoczo-
ny chwałą Syn Człowieczy (J 12,23).

Mówimy czasem: „Chwała Bogu”.
Co to znaczy: chwała Boga?

Żydzi Starego Testamentu chwałą
nazywali widomy znak niewidzial-
nej obecności Boga na świecie. Ta-
kim znakiem był majestat nieba, pe-
łen gwiazd, piękno gór, wspaniałość
morza, obłok, który nocą prowa-
dził ich do Ziemi Świętej. Widomym
znakiem był każdy cud, jak uwolnie-
nie z Egiptu, przejście przez Morze
Czerwone, manna na pustyni. Zna-
kiem była świątynia w Jerozolimie.
Dla Żydów widzialny znak niewi-
dzialnej obecności Pana Boga bywał
zawsze znakiem tryumfalnym.

Święty Jan zapisał w Ewangelii
słowa Jezusa, które w najnow-
szych przekładach Pisma Święte-
go brzmią: „Nadeszła godzina, aby
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został otoczony chwałą Syn Czło-
wieczy”. Kiedy Pan Jezus je wy-
powiedział? Nie przed swoim try-
umfalnym wjazdem do Jerozolimy,
kiedy jako władcy rzucano Mu pal-
my pod nogi i śpiewano: „Hosanna”.
Nie tuż po wskrzeszeniu Łazarza,
kiedy uważano Go za ojca ojczyzny,
który miał stworzyć wolne państwo
Izrael.

Słowa te, a także zapisane nieco
dalej: „Ojcze, wsław imię Twoje!” (J
12,28), Jezus wypowiedział niedługo

przed swoją męką, drogą krzyżową
ł śmiercią na krzyżu.

Przypuszczam, że ci, którzy patrzyli
na mękę Jezusa, jak potykał się na
drodze, policzkowany i poniewiera-
ny, jak umierał na krzyżu, mogli
powiedzieć, że jest to raczej klęska,
katastrofa tego Męża Bożego.

Tymczasem właśnie przed całą swo-
ją męką Jezus mówił o swojej chwale
i chwale Boga.

Ks. Jan Twardowski

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

ul. K. Pawłowskiej
1–2.03, (czw./pt.) a) Artur Szostek

b) Jan Halba, Renata Bębenek
2–3.03, (pt./sob.) a) Przemysław Preś

b) Mirosław Karcz
3–4.03, (sob./nd.) a) Kazimierz Małkowski

b) Roman Wasyna
4–5.03, (nd./pon.) a) Krystyna Suss, Monika Kolendo

b) Jan Kolendo, Tomasz Kolendo
5–6.03, (pon./wt.) a) Mieczysław Bąk

b) Jan Belau
6–7.03, (wt./śr.) a) Dietter Preuss

b) Zdzisława Preuss
7–8.03, (śr./czw.) a) Zygmunt Pankowski, Maria Pankowska

b) Krzysztof Pankowski
8–9.03, (czw./pt.) a) Przemysław Młyński

b) Janusz Jakubowski, Łukasz Jakubowski
9–10.03, (pt./sob.) a) Jan Raczkowski, Daniel Murawski

b) Zbigniew Gadomski
10–11.03, (sob./nd.) a) Wiesław Gruszka

b) Wacława Maliszewska
11–12.03, (nd./pon.) a) Andrzej Karcz

b) Zdzisław Płaza
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12–13.03, (pon./wt.) a) Andrzej Bębenek
b) Gerda Skibowska

13–14.03, (wt./śr.) a) Herta Ulatowska
b) Sebastian Płóciennik

14–15.03, (śr./czw.) a) Monika Doroba
b) Mirosława Jaszewska

15–16.03, (czw./pt.) a) Jacenty Kotwa
b) Jerzy Neumann

16–17.03, (pt./sob.) a) Danuta Dajda
b) Jan Kisicki

17–18.03, (sob./nd.) a) Wiesław Doroba
b) Stanisław Dziemiński

ul. Leśna
18–19.03, (nd./pon.) a) Stanisław Gostomski

b) Jan Kosiński, Dariusz Kosiński
19–20.03, (pon./wt.) a) Zenon Banaczyk, Czesław Sulewski

b) Stefan Płocke
20–21.03, (wt./śr.) a) Mieczysław Buga, Krzysztof Maćkowski

b) Jan Krawczyk, Jarosław Krawczyk
21–22.03, (śr./czw.) a) Zygmunt Bławat, Andrzej Szpara

b) Jacek Goldschmidt
22–23.03, (czw./pt.) a) Urszula Franuszkiewicz

b) Edward Ziemian, Piotr Ziemian

ul. Parkowa
23–24.03, (pt./sob.) a) Andrzej Kusz

b) Kazimierz Kusz
24–25.03, (sob./nd.) a) Edward Jendernalik

b) Wojciech Żeligowski
25–26.03, (nd./pon.) a) Emilia Krępa

b) Krystyna Gdaniec
26–27.03, (pon./wt.) a) Waldemar Doroch

b) Rafał Herman
27–28.03, (wt./śr.) a) Andrzej Stankiewicz

b) Janina Balcer
28–29.03, (śr./czw.) a) Józef Czucha, Andrzej Czucha

b) Marek Grzębski
29–30.03, (czw./pt.) a) Jarosław Keler

b) Paweł Mucha
30–31.03, (pt./sob.) a) Janusz Jaromin, Małgorzata Zalewska

b) Czesława Miecznikowska, Sebastian Jasiak
31.03–1.04, (sob./nd.) a) Danuta Buta

b) Jan Sulewski
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MOJE MIEJSCE W PARAFIALNEJ WSPÓLNOCIE

Pojęcie parafii jest niemal tak
stare, jak sam Kościół założony
przez Chrystusa na fundamencie
Apostołów. Apostołowie to pierwsi
biskupi, a ich pomocnicy to niejako
pierwsi kapłani kierujący nowo po-
wstającymi wspólnotami. W parafii,
podobnie jak w rodzinie, jest do-
brze, gdy wszyscy mają wyznaczone
funkcje i wzajemnie sobie pomagają,
a jest źle, gdy wszystkie obowiązki
spadają na jedną osobę (w rodzinie
– na mamusię; w parafii na pro-
boszcza). We wspólnocie parafialnej
parafianie powinni się czuć odpo-
wiedzialni za jej funkcjonowanie,
utrzymanie i życie wiarą. Nieraz
już w „Kanie” przytaczałem piąte
przykazanie kościelne (a więc: zo-
bowiązanie, powinność), które sta-
nowi: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”. Nie wystarczy
tylko zamieszkać na terenie jakiejś
parafii, ale trzeba uczestniczyć w ży-
ciu parafialnej wspólnoty, bo wiara
bez uczynków jest martwa. Coraz
trudniej przychodzi zrobić coś na
rzecz parafii.

Owszem wielu parafian prezen-
tuje pozytywne postawy, i za to ży-
czę, aby Pan Jezus im pobłogosławił
i raczył wynagrodzić. Pozwolę sobie
przytoczyć kilka takich pozytyw-
nych postaw uczestnictwa w tro-
sce o potrzeby parafii. Przyszedł
do mnie pan Stefan z propozycją,
czy może pomalować dzwonnicę, bo
rdzewieje. Zrobił to za „Bóg za-
płać”, czyli otrzymał zapłatę w „wa-
lucie watykańskiej”. Przyszedł do

mnie nowy parafianin z propozy-
cją wykonania bramki w przejściu
z plebanii do zakrystii. Zrobił to
bardzo estetycznie, również za „wa-
lutę watykańską”. Pani Zdzisława
wraz z panią Wandą podjęły się bez-
interesownego sprzątania naszego
kościoła. Wykonują to co tydzień,
a czasem i częściej. Druga pani Zdzi-
sława dba o kwiaty w kościele, w co
włącza się też pani Dorota oraz pani
Anita. Z kolei pan Piotr od począt-
ku ukazywania się „Kany” podjął
się jej redagowania, składu i przy-
gotowywania do druku oraz troski
o comiesięczne jej wydrukowanie,
nie otrzymując nawet wynagrodze-
nia w „watykańskiej walucie”.

Podkreślić tu trzeba też zaan-
gażowanie 30 osób w comiesięczną
zbiórkę ofiar na budowę kościołów,
najpierw w Czerniewie, a potem
w Ełganowie. Nikt z nich nie na-
rzekał, a przecież nie jest to łatwe
zadanie co miesiąc w deszcz czy upał
żebrać o pomoc, a przy tym często
być „odprawionym z kwitkiem”.

Przykazanie troski o potrzeby
wspólnoty Kościoła wypełniają pa-
rafianie składając, nieraz częściej
niż co miesiąc, ofiarę na budowę
świątyni, na ogrzewanie (trzech!)
kościołów czy na niedzielną tacę,
z której ofiary są wydatkowane na
potrzeby przytoczone w lutowym
numerze „Kany”. Mile byłem zasko-
czony, gdy podeszła do mnie para
małżeńska i przekazała pięć tysięcy
złotych, które zaoszczędzili na okro-
jonych wydatkach, by w ten sposób
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pomóc w budowie kościoła w Ełga-
nowie (nie byli oni z Ełganowa, ale
z Trąbek Wielkich). Innym razem
podeszło do mnie małżeństwo nie
z naszej parafii i przekazało tysiąc
dolarów na kościół w Ełganowie.

Jakże cieszy też nas kapłanów,
gdy widzimy w wielu rodzinach,
jak z wielką czcią i pobożnością
przyjmowany jest obraz Matki Bo-
żej Trąbkowskiej. Podkreślają w ten
sposób swoje zaangażowanie ducho-
we w przygotowanie do jubileuszu
25-lecia koronacji cudownego obra-
zu Matki Bożej. Są tacy, co całą noc
czuwają przy obrazie, bo jak moż-
na kłaść się spać, skoro mają tak
wielkiego Gościa w swojej rodzinie.
„Wiara bez uczynków jest martwa”.

A postawy negatywne? – Tych
jest dużo w naszej parafii. Zacznę
od przypadków niszczenia i wła-
mań, które się nasilają. Źli para-
fianie zniszczyli figurę Chrystusa
Miłosiernego, kilka razy dokonali
włamania w kościele do skarbony
„świeczek wdzięczności” – zniszczy-
li drzwiczki i wyłamali dwa zamki,
zniszczyli drzwiczki pod amboną
zakrywające regulatory ogrzewania
posadzkowego, pod ołtarzem polo-
wym wyrwali kłódkę, połamali kilka
drzew przy drodze krzyżowej, kil-
ka razy wyrwali kabel nagłośnienia
na zewnątrz kościoła. Innym prze-
szkadza bicie dzwonów na „Anioł
Pański” i żądali, by je wyłączyć,
a przecież nawet „za komuny” nie
przeszkadzały. Niektórym przeszka-
dza zewnętrzne nagłośnienie i w re-
akcji na to nie chodzą do kościoła
na Mszę św.

Jesteś parafianinem może już
długoletnim, ale czy rzeczywiście

troszczysz się o potrzeby wspólnoty
parafialnej? Jesienią tyle liści jest
do grabienia wokół kościoła, drogi
krzyżowej, drogi różańcowej, przy
tym na każdą niedzielę wypada za-
mieść ścieżki, a w okresie zimowym
usunąć śnieg, by się nie wnosił do
kościoła. Latem jest tyle terenu do
koszenia przynajmniej raz w mie-
siącu. Ja mam coraz mniej siły do
podejmowania pracy fizycznej, ale
prawie nikt z parafian nie zatrosz-
czy się o tego rodzaju porządki,
a „wiara bez uczynków jest mar-
twa”. Jeżeli ktoś chciałby pomóc
tylko po to, by mu w niedzielę
z ambony publicznie dziękować, to
taka pomoc nie ubogaca duchowo,
ale poprzez karmienie pychy oddala
od Boga: „Pycha z nieba spycha”.

Latem przeżywamy tygodniowy
odpust połączony z dziękczynieniem
za dar chleba. Ile tu kłopotów z wy-
konaniem koron żniwnych. Przeży-
wam je od 39 lat. Reakcją na moją
prośbę są słowa: „ja nie” i chy-
ba tak pozostanie dalej. Mężczyzn
do niesienia baldachimu trzeba wy-
znaczać. Nieraz nie ma komu nieść
feretronu, brakuje dzieci do pró-
szenia kwiatów Jezusowi Eucha-
rystycznemu. Przeciwnie, potrafią
jeszcze rzucić w procesję puszki
z piwem. Jak to się ma do przyka-
zania troski o potrzeby wspólnoty
parafialnej?

Kościół utrzymuje się z dobro-
wolnych ofiar składanych na tacę
podczas niedzielnej czy świątecz-
nej Mszy św. My wierzący skła-
damy ofiarę na utrzymanie Stoli-
cy Apostolskiej, kurii diecezjalnej,
seminarium duchownego, zakonów
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kontemplacyjnych, misji, wspiera-
my działalność Caritas, uczelni ka-
tolickich, stypendiów Dzieła No-
wego Tysiąclecia, budowę świątyni
Opatrzności Bożej, jako wotum na-
rodu polskiego. Ofiary z tacy są też
przeznaczane na utrzymanie para-
fii, ubezpieczenia, remonty, podatki
itp. Ilu parafian nie składa żadnej
ofiary na tacę?

Nie lubię chodzić z tacą podczas
Mszy św., ale w niedzielę, 12 lu-
tego podczas wieczornej Mszy św.
się odważyłem i poszedłem sam. Po-
nad 50% obecnych nie złożyło żad-
nej ofiary. Widziałem, że niektórym
było wstyd. Nie przypuszczali, że
akurat ksiądz będzie zbierał ofiarę.
Na budowę kościoła w Czerniewie,
a później w Ełganowie około 40%
parafian odmówiło pomocy, podob-
nie wielu parafian nie składa ofiary
na ogrzewanie świątyni, a trzeba
ogrzewać codziennie, aby nie za-
marzła woda.

Są też rodziny katolickie tylko
z nazwy, bo jak to rozumieć, że nie
przyjmują kapłana na kolędzie, któ-
ry jak ojciec przychodzi do rodzin
parafii. Jak wytłumaczyć, że nie-
którzy odmawiają przyjęcia Matki
Bożej w rodzinie. Nie ma tam dla
Niej miejsca.

Powoli dobiega końca nawiedze-
nie obrazu Matki Bożej Trąbkow-
skiej w rodzinach naszej parafii.
Głównym celem tej peregrynacji
jest przygotowanie wspólnoty para-
fialnej (sanktuaryjnej) do jubileuszu
25-lecia koronacji, której dokonał
12 czerwca 1987 r. bł. Jan Paweł II.
My kapłani podjęliśmy zobowiąza-
nie, aby być w każdej rodzinie

przyjmującej obraz na wspólnej mo-
dlitwie. Dla mnie, 72-latka było
to trudne wyzwanie, ale zarazem
bardzo radosne, że mogłem być
w rodzinie na modlitwie i krótkiej
rozmowie z domownikami.

Moje oczekiwania związane
z tym nawiedzeniem? Miałem na-
dzieję, że wielu parafian, którym
dane jest mieszkać w miejscu wy-
branym przez Maryję, włączy się
we wspólnotę Żywego Różańca, dla
podkreślenia wdzięczności i miłości
do Matki Najświętszej. Zawiodłem
się, a Matka Boża tym bardziej.
Myślałem, że więcej rodzin uczest-
niczyć będzie w sobotniej adoracji
Najświętszego Sakramentu. Zawio-
dłem się, a Pan Jezus tym bardziej.
Liczyłem, że każda rodzina popro-
si o Mszę św. w swojej intencji, bo
„bez Boga ani do proga”. Zawiodłem
się. Wszystko, co mam, od Ciebie
przecież jest, Panie Boże. Dobrze,
że są wspaniali parafianie, któ-
rzy proszą o Mszę św. dziękczynną
z okazji jubileuszu małżeństwa, uro-
dzin, imienin, powrotu do zdrowia,
za szczęśliwą operację, otrzymanie
pracy, ukończenie studiów itd. Uwa-
żam, że każda katolicka rodzina po-
winna chociaż raz w roku poprosić
duszpasterzy o Mszę św. nie tylko
za zmarłych, ale i w rodzinnych
intencjach, a o jubileuszowe Msze
św. rodziców powinny prosić dzie-
ci. Przepiękną intencję przekazała
róża bł. Alberta Chmielowskiego
z Czerniewa na niedzielę 19 lutego:
O błogosławieństwo Boże dla naszej
parafii w roku 2012.

Drodzy parafianie, pamiętajcie,
że najpiękniejszą formą modlitwy

9



jest ofiara Mszy św.. Tu w ofiarę
samego Chrystusa włączamy nasze
prośby i podziękowania, które On
przyjmuje i zanosi Ojcu Niebieskie-
mu.

Postanowiłem podzielić się z pa-
rafianami moimi troskami i rado-
ściami proboszcza na czas Wielkiego
Postu, czas rozważania Męki Pań-
skiej i Gorzkich Żali oraz rekolekcji
św. Jest bardzo dużo dobra w naszej

parafii i za to dobro, za Waszą ofiar-
ność, cenienie Mszy św. niedzielnej
– z głębi serca wam dziękuję. Ale
są też ujemne zjawiska w życiu pa-
rafii, które smucą i niepokoją. Te
szczególnie obejmuję modlitwą, po-
lecają troskliwej opiece Matki Bożej
Trąbkowskiej.

Ks. E. Szymański

ZARYS WIARY
Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. . .

Święty Paweł w Liście do Rzy-
mian mówi: „Jeżeli więc ustami
swoimi wyznasz, że Jezus jest Pa-
nem, i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych
– osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9).
W słowach tych wyraża się istotę
wiary chrześcijańskiej.

W „Składzie apostolskim” jest
ona jeszcze bardziej uwypuklona.

Stare powiedzenie mówi: „To, w co
wierzy Kościół, uwidacznia się w je-
go modlitwach; modlitwy Kościoła
wyrażają jego wiarę”. Zapytajmy
więc o to, co w wyznaniu wiary
mówi Kościół o początku życia Je-
zusa. Co znaczą słowa: „Począł się
z Ducha Świętego” i „narodził się
z Maryi Panny”?

Stał się Człowiekiem

Każdy człowiek jest tajemnicą
– dla siebie i innych. Jezus jest
dla nas, jak żaden inny człowiek,
niezmierzoną tajemnicą. Wyznanie
wiary opisuje tajemnicę Jego pocho-
dzenia w dwojaki sposób. Wyznaje-
my: „począł się z Ducha Świętego”
– czyli pochodzi całkowicie od Bo-
ga. Natomiast słowa – „narodził
się z Maryi Panny” oznaczają, że
jest całkowicie jednym z nas, jest
naszym bratem. Obie właściwości
są nierozdzielne – jest całkowicie
Synem Bożym i całkowicie czło-
wiekiem, nie jest ani „półbogiem”
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a „półczłowiekiem”. Chrześcijańska
Tradycja podkreśla to mówiąc, że
przy poczęciu Jezusa św. Józef nie
pełnił roli naturalnego ojca – Duch
Święty, Moc Boga, „ogarnęła” Ma-
ryję.

O Bożym pochodzeniu Jezu-
sa opowiadają „Ewangelie dzieciń-
stwa” św. Mateusza i św. Łuka-
sza. Opowiadania te nawiązują do
Starego Testamentu. Słowa anioła
skierowane do Maryi: „Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię” (Łk 1,35), stanowią
analogię do opisu dzieła stworzenia.
Gdy Bóg powoływał świat do ist-
nienia „Duch Boży unosił się nad
wodami” (Rdz 1,2). To, co spotkało
Maryję, jest nowym stworzeniem:
z Dziewicy rodzi się Syn Boży, Bóg
przez Jezusa daje nowy początek
ludzkości.

Wspomniane Ewangelie nazywa-
ją Maryję Dziewicą. Stary Testa-
ment mówi tak o Izraelu. To Bóg
wybrał dla siebie ten naród, jak
młody mężczyzna wybiera sobie na-
rzeczoną: ona ma należeć do niego.
Symbolem takiej wierności i szcze-
rości wobec Boga jest Maryja Dzie-
wica. W odpowiedzi na słowa anioła
wyznaje ona: „Oto Ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według
twego słowa” (Łk 1,38). Choć w ten
sposób wyznajemy prawdę wiary, to
jednak samej tajemnicy nie potrafi-
my pojąć. Tylko ten może uwierzyć
i wyznać, że Bóg stał się człowie-
kiem w Jezusie „poczętym z Ducha
Świętego, zrodzonym z Maryi Dzie-
wicy”, kto uwierzy, że „dla Boga nie
ma nic niemożliwego” (Łk 1,37; por.
Rdz 18,9–15).

Ewangelia św. Łukasza w po-
słannictwie anioła tak wyjaśnia ta-
jemnicę osoby Jezusa:
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus. Będzie On
wielki i będzie nazwany Synem Naj-
wyższego. Na to Maryja rzekła do
anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie
znam pożycia z mężem?”. Anioł Jej
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię”

(Łk 1,31–32,34–35).

Brat ludzi – Syn Boży

Ludzie, którzy spotykali Jezusa
z Nazaretu za jego życia, wiedzieli,
że jest synem Maryi, a więc człowie-
kiem, a jednocześnie doświadczali,
że – jak żaden inny człowiek –
należy On do Boga. Po jego wywyż-
szeniu rozmyślali nad tą prawdą
Jego uczniowie, ponieważ musieli
bronić wiary w to, że w Jezusie
Chrystusie istnieją – nie zmieszane
– rzeczywistość Boga i rzeczywistość
człowieka Jezusa w Nim stanowiące
jedność.

Nowy Testament mówi w dwo-
jaki sposób o związku bóstwa i czło-
wieczeństwa w Jezusie Chrystu-
sie. Jezus jest prawdziwym Sy-
nem Bożym i prawdziwym bratem
człowieka.

Raz mówi: Bóg jednego z nas
– Jezusa Chrystusa, swego Sługę,
napełnił Duchem Świętym i uczynił
Panem (por. Dz 2,32–36).

W innym miejscu podane jest:
Syn Boży, Bóg prawdziwy i odwiecz-
ny jak Ojciec, istniejący zawsze
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z Nim, stał się w Jezusie z Na-
zaretu prawdziwym człowiekiem.
W Ewangelii św. Jana odwieczny
Syn Boży nazwany jest „Słowem
Bożym” (J 1,1), które zawsze było
u Boga i które samo jest Bogiem.
I to „Słowo” stało się człowiekiem.
Czytamy: „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, jaką Jednorodzo-
ny otrzymuje od Ojca, pełen łaski
i prawdy” (J 1,14).

W Liście do Filipian przekazuje
nam św. Paweł starochrześcijański
hymn. Czytamy w nim o Jezusie
Chrystusie:

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi

(Flp 2, 6–7).

Maryja, Matka naszego Pana

Nowy Testament niewiele mó-
wi o Maryi, pojawia się Ona
jednak w opisach ważnych eta-
pów życia i działalności Jezusa:
w nielicznych scenach z dzieciń-
stwa (Mt 1,18–2,23; Łk 1,26–2,52),
na weselu w Kanie, gdy objawi-
ła się po raz pierwszy Jego moc
(J 2,1–2,12), w scenie ukrzyżowa-
nia Jezusa (J 19,25–27) i w dniu
wniebowstąpienia – wśród pierwszej
gminy w Jerozolimie (Dz 1,14).

Kościół już od początku swej
historii myślał o Maryi, szczegól-
nie w związku z tajemnicą Jezusa,
a przede wszystkim w związku z cu-
dem Jego narodzenia.

W V w., w trakcie polemiki
dotyczącej wiary w Jezusa Chry-
stusa, w Jego prawdziwe bóstwo
i prawdziwe człowieczeństwo, ob-
wołano Maryję „Bożą Rodzicielką”.
Nazywamy Ją również Matką Bożą.

Ponieważ Maryja powołana zo-
stała do tego, aby zostać Matką
Boga, Kościół wierzy, że Bóg uświę-
cił Ją już od początku Jej życia –
zachował od winy i grzechu, w któ-
re uwikłany jest człowiek. W Maryi
Dziewicy spełniło się to, czego ocze-
kiwał Izrael: całkowicie należeć do
Boga, jak oblubienica, która oczeku-
je swego oblubieńca. Liczne dzieła
sztuki sakralnej taką przedstawiają
Maryję. Pieśni opiewają Jej wdzięk
i Jej odpowiedź „Tak” na Boże
wezwanie.

W Magnificat – pieśni, którą
przypisuje Jej Biblia (Łk 1,46–55),
Maryja pokazuje się jako prawdzi-
wa Matka swego Syna, który staje
po stronie wyjętych spod prawa,
szczęśliwymi nazywa cichych, a nie
stosujących przemocy i wprowadza-
jących pokój dziećmi Bożymi (M
5,3–11). Maryja wielbi Boga, który
„strąca władców z tronu, a wy-
wyższa pokornych. Głodnych nasy-
ca dobrami, a bogatych z niczym
odprawia” (Łk 1,52–53). Mała „Mi-
riam z Nazaretu”, przy całym jej
ujmującym wdzięku, przedstawiana
jest często przez chrześcijańskich
artystów jako Pani pełna potęgi.
Taką czczą Ją chrześcijanie i taka
stała się wzorem Kościoła.

Magnificat rozpoczyna się sło-
wami wielbiącymi wielkość Boga,
której Maryja doświadczyła w swym
życiu:
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Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy
swojej.
Oto błogosławić Mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny.
Święte jest Jego imię...

(Łk 1,46–49).

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Jezus: Grecka forma hebrajskiego imie-
nia Jehoszua = „Bóg (Pan) jest pomo-
cą”; częste imię, np. następcy Mojżesza,
Jozuego (Pwt 31,14), i autora starotesta-
mentowej księgi, Jezusa Syracha (Syr
50,27).

Wcielenie: Stanie się człowiekiem od-
wiecznego Syna Bożego w Jezusie Chry-
stusie, narodzonym z Maryi Dziewicy.

Ewangelia dzieciństwa: Rozdziały
wprowadzające do Ewangelii Mateusza

i Łukasza (Mt 1,1–2,23 i Łk 1,5–2,51)
zwane są zwykle „Ewangeliami dzie-
ciństwa”. Określenie może być mylące,
gdyż nie chodzi tu o opowiadanie dzie-
ciństwa Jezusa. Rozdziały te są czymś
w rodzaju „małej Ewangelii”, wyczytać
z nich można, kim jest Jezus.

Bóg-Człowiek: Aby wyrazić to, że w oso-
bie Jezusa Chrystusa istnieje rzeczywi-
stość Boża i ludzka, sobór w Chalcedonie
(451) stwierdza: „Jeden i ten sam Chry-
stus Pan, Syn Jednorodzony, ma być
uznany w dwóch naturach bez pomie-
szania, bez zmiany, bez podziału i bez
rozłączenia”.

Wywyższenie: Wspomniany hymn z Li-
stu do Filipian (Flp 2,6–11) mówi
o Jezusie Chrystusie, który się „uni-
żył” dlatego został „wywyższony” przez
Boga. Wywyższenie oznacza podniesie-
nie Jezusa do godności niebieskiej. Pod
pojęciem tym rozumiemy wydarzenie
zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

Magnificat: Pierwsze słowo („uwiel-
bia”) łacińskiego tekstu hymnu, który –
według relacji Ewangelii św. Łukasza
(1,46–55) – wymówiła Maryja w czasie
spotkania z Elżbietą. Hymn Magnificat
odmawiany jest często w liturgii.

POKORA – CNOTA CZĘSTO NIELUBIANA

Jedną z najgroźniejszych wad,
która mieszka w sercu człowieka
jest pycha.

Pycha jest dążeniem do wyko-
rzystania ambicji i miłości siebie sa-
mego w tym celu, aby zająć wyższe
miejsce niż to, które się człowiekowi
należy („Kana” 2/2012).

Dzisiaj omówimy cnotę pokory,
która jest przeciwieństwem pychy.
Co współczesny człowiek może po-

wiedzieć na temat cnoty pokory,
która jest zupełnie nieznana, zapo-
mniana, nielubiana, przedstawiana
w sposób karykaturalny.

Przykładem karykatury pokory
jest kompleks niższości – ktoś
uważa, że wszyscy ludzie są lep-
si od niego, bo on jest najwięk-
szym grzesznikiem. Inny mówi, że
się do niczego nie nadaje i uni-
ka każdej odpowiedzialnej funkcji.
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Kompleks niższości jest bar-
dziej znakiem pychy niż pokory.
Dzisiaj wielu uważa, że pokornym
jest ten, kto pozwala się wykorzy-
stywać czy ośmieszać. Kto nie broni
się realizując ewangeliczny ideał:

„Jeśli cię kto uderzy w jeden
policzek, nadstaw mu i drugi. . .”

Uznanie swojej grzeszności
– pokora w Ewangelii nie jest po-
łączona z grzesznością, ale jest ona
wielką, świętą wartością. Jest mocą
i pięknem człowieka. Np. Chrystus
nie popełnił najmniejszego grzechu
a mówi nam wyraźnie: „Uczcie się
ode Mnie, bo jestem cichy i pokor-
nego serca”. Maryja jest pokorna,
mimo że przeszła przez życie bez
grzechu.

Dlaczego mam kształtować
w sobie cnotę pokory?

Są dwa motywy dążenia do
pokory. Pierwszy – nasza za-
leżność od Boga, ponieważ je-
steśmy przez Niego stworzeni.
Człowiek pokorny odkrywa praw-
dę, którą przypomina św. Paweł.

„Cóż masz, czego byś nie otrzy-
mał, a jeśli otrzymałeś, to czego się
chełpisz” (1 Kor 4,7). Każde dobro,
które posiadam, pochodzi od Boga.
Człowiek pokorny odnajduje swo-
je własne, jedyne, niepowtarzalne
miejsce, które Bóg mu wyznaczył
w całości dzieła stworzenia. Pokor-
ny wie, gdzie jest jego miejsce i ja-
kie są jego zadania w stworzonym
świecie. Wie również, jakie jest jego
miejsce i jakie zadanie w ludzkiej
rodzinie oraz wobec Boga. W tym
znaczeniu pokora jawi się przed
nami jako wielka wrażliwość na
wszelkie dobro, pochodzące od
Boga, obecne w całym stworze-
niu, dobro, które jest we mnie,
i dobro, które jest w drugim
człowieku. Trzeba więc odkryć, że
każdy z nas jest w oczach Boga
arcydziełem, które posiada większą
wartość niż cały wszechświat mate-
rialny. Człowiek poczęty, który bę-
dzie żył w łonie matki zaledwie dwa
dni, jak i starzec stuletni, genialny
i ten upośledzony, narkoman, który
umiera na aids, i zdobywca Bieguna
Północnego. Każdy jest stworzony
na obraz i podobieństwo Boga. Je-
steśmy ikoną samego Stwórcy. I w
tym jest nasza wielkość. Trzeba to
koniecznie zobaczyć.

Znawcy sztuki, podchodząc do
dzieła, próbują przede wszystkim
ustalić, kto może być jego autorem.
Gdy odkrywają, że jest to dzie-
ło wielkiego mistrza, natychmiast
otaczają je wielką troską, chociażby
nie wiem jak było zniszczone. To
dzieło jest doskonałe, gdyż jest dzie-
łem wielkiego artysty. Każdy z nas
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z tej racji jest wielki, bo jest dziełem
samego Boga. To trzeba odkryć,
dlatego że ta tajemnica naszej
godności, ów obraz Boga w nas,
stanowi podstawę naszej poko-
ry. Świadomość tego, kim jestem,
pozwala mi zobaczyć moje miejsce
w wielkiej galerii dzieł, które Bóg
stwarza i które chce zachować przez
całą wieczność. Stopień uszkodze-
nia dzieła jest na drugim planie.
Nikt ze znawców sztuki się nie dzi-
wi, że dzieła, które mają swoją hi-
storię, są często wielce uszkodzone.
Oni wiedzą, że można je odnowić,
zrekonstruować, a czasami ocalić
przynajmniej ich fragmenty.

Pokora jest odkryciem mo-
jej godności przed Bogiem, jest
świadomością, że jestem Jego
dziełem i Jego obrazem. Dlate-
go pokora, ujmowana w duchu
Ewangelii, nie wyklucza dumy.
Ojciec i matka mogą być dum-
ni ze swego dziecka, ze swojego
dzieła wychowania wielkiego czło-
wieka. Człowiek może być dumny
ze swoich osiągnięć. A ktoś mocny
i piękny może być dumny z darów,
które posiada. Pokora jest dum-
na, ale nie jest pyszna. Z tytułu
darów, które od Boga otrzymuje,
nie wynosi się nad innych. Decydu-
je o tym, że człowiek jest szczęśliwy,
gdyż rad jest z tego miejsca, któ-
re Bóg mu przeznaczył. Człowiek
pokorny umie się cieszyć z darów,
jakie od Boga otrzymał. Pokora
zatem jest prawdą, jest wielką
akceptacją samego siebie.

Drugi motyw dążenia do po-
kory wypływa ze świadomo-
ści popełniania grzechów. Sa-
mi w sobie dostrzegamy uszko-
dzenie obrazu Bożego – niezawi-
nione, odziedziczone, przyjęte już
w łonie matki. Czasami rozpo-
znajemy swoje słabości w słabo-
ściach naszych rodziców. My jeste-
śmy przecież spadkobiercami po-
koleń.Odkrywamy również swoje
własne grzechy, przez nie sami
jesteśmy winni, że Boży obraz, któ-
rym jesteśmy, jest uszkodzony. Na
szczęście, dzięki łasce Bożej, uszko-
dzenia te można usunąć. Istnieje
nadzieja, że one wszystkie zostaną
usunięte. Jeśli się nie uda doko-
nać tego na ziemi, będzie można
to zrealizować w pracowni Boga,
którą teologia nazywa czyśćcem.
Odkrycie wartości obrazu Bożego
w nas jest już wystarczająco głębo-
kim przeżyciem, nie pozwalającym,
by człowiek rozdzierał szaty z po-
wodu swej głupoty.

Biada temu, kto rozpoczyna po-
dejście do pokory od liczenia swoich
grzechów i od szukania swoich sła-
bości. On nigdy nie będzie pokorny,
gdyż nie zobaczy siebie w praw-
dzie. Będzie się kręcił wokół siebie,
a nie wokół Boga, któremu trzeba
dziękować za otrzymane dary. Kto
się wybiera w tę drogę, znienawidzi
samego siebie, utopi się w komplek-
sach, potrafi nawet przyspieszyć
swoją śmierć. Jest to droga wiodąca
do eutanazji. Pokorę odnajduje-
my przed Bogiem, widząc Jego
dobroć i miłość.
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Jakie są owoce pokory?

Przede wszystkim radość.
Radość z bogactwa, które Bóg
złożył w naszych sercach. Dla-
tego człowiek pokorny idzie przez
świat z uśmiechem szczęścia. Tego
uśmiechu nikt i nic nie potrafi mu
zniszczyć, nawet nie zgaszą go sła-
bości i grzechy. On nie przerazi się
uszkodzeniem obrazu, gdyż wie, że
można usunąć zniszczenie.

Człowiek pokorny otwiera
się na Boga. „Bóg bowiem pysz-
nym się sprzeciwia, a pokornym
łaskę daje” (1 P 5,5). Ten kto wi-
dzi, jak wiele od Stwórcy otrzymuje
i umie za to wyśpiewać Bogu hymn
dziękczynienia, przyjmuje następne
dary, gdyż Bóg ubogaca wdzięcz-
nych. Pycha zamyka ludzkie serca.
Bóg nie daje łaski człowiekowi pysz-
nemu.

Trzecim owocem jest pokój.
Człowiek pokorny zachowuje
spokój w obliczu niepowodzeń
i w chwilach różnych upoko-
rzeń. Nie popada w konflikt z oto-
czeniem, potrafi ustąpić, wie, że
walka o pierwsze miejsce jest bojem,
który trwa krótko. Na pierwszych
miejscach, które ustanowili ludzie,
nikt długo nie posiedzi. Miejsce,
które wyznaczył Bóg, jest pewne.

Jak zdobyć cnotę pokory?

Przede wszystkim należy od-
kryć wielkość darów, które
otrzymujemy od Boga. Każdy
z nas powinien zrobić rachunek
sumienia nie tylko z grzechów, ale

również z bogactwa, które otrzy-
muje od Boga, z talentów, które
winien pomnożyć. Za dary, za bo-
gactwo trzeba dziękować. Każdy
człowiek jest niepowtarzalnym ob-
razem w galerii dzieła stworzenia.
Oceniając zatem ludzi, rozpoczy-
najmy ich charakterystykę od tego,
co w nich jest dobre, a nie od tego,
co jest złe. W kontaktach z nimi
chciejmy dojść do tego, by wspania-
ły obraz Boga, który jest w nich,
stał się bardziej czytelny i piękny.

Najprostsza droga do poko-
ry to umieć prosić, dziękować
i przepraszać. Pyszny prosić nie
umie, on nie dziękuje i nie potrafi
przeprosić. Widząc to ujęcie, odkry-
wamy, że szkołą ewangelicznej
pokory jest modlitwa. Człowiek,
który umie Boga prosić, który umie
Bogu dziękować i umie Go przepro-
sić, jest pokorny. Dlatego wierność
modlitwie jest znakiem, że w sercu
nie zapanowała jeszcze pycha, może
w nim trwać najwyżej walka z nią,
ale nie odniosła ona zwycięstwa.

Pokora jest fundamentem
kultury. Na człowieka, który
umie dziękować, prosić, przepra-
szać, wszyscy czekają z radością.
Nasze życie społeczne jest tak trud-
ne dlatego, że znikła zeń pokora.
Kto dziś prosi? Kto umie dziś dzię-
kować? Kto rzeczywiście z serca
przeprasza? Jeśli chcemy wiedzieć,
ile pokory jest w naszym sercu,
odpowiedzmy na proste pytanie:
Kogo i o co ostatnio prosiłem, ko-
mu i za co podziękowałem i kogo
przeprosiłem z całego serca?

Oprac. ks. Adam Kroll
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
Sens cierpienia

Jeżeli Bóg istnieje, to dla-
czego pozwala na krzyczącą
niesprawiedliwość, na bezkar-
ność zbrodniarzy, na cierpienia
ludzi niewinnych? Gdzie był
Bóg, gdy torturowano i zabi-
jano w komunistycznych i fa-
szystowskich obozach śmierci?
Dlaczego tak wielu ludzi nie-
winnie cierpi, żyje w skrajnej
nędzy i umiera z głodu? Wie-
lu ludzi stawia sobie tego rodzaju
pytania. Niektórzy nie znajdują od-
powiedzi i dlatego przeżywają kry-
zys wiary albo stają się ateistami.
Jeden z nich – francuski pisarz
Jacques Lanzmann – w rozmowie
z jednym z najwybitniejszych współ-
czesnych filozofów katolickich Jean

Guittonem powiedział, że jeżeli Bóg
istnieje, to dlaczego milczy i nie
odpowiada człowiekowi na jego py-
tania o sens cierpienia i śmierci?
J.Guitton odpowiedział, wskazując
na przykład Hioba: «Bóg mu po-
wiedział: „Już od dłuższej chwili
mówię do ciebie, a ty nie słuchasz.
Nadal zadajesz pytania. Prosisz bym
cię wysłuchał, pierwej jednak sam
naucz się słuchać... Nie możesz
słuchać, bo nieustannie do mnie
mówisz” – odpowiada Bóg Hiobo-
wi. W rzeczywistości jest to wielki
głos wewnętrzny» (Jean Guitton,
Jacąues Lanzmann – „Czy wierzyć
w Boga czy nie wierzyć?” Księża Je-
zuici, Kraków 1996, s. 65–66). Bóg
najpełniej przemówił do człowieka,
sam stając się w Jezusie Chrystu-
sie prawdziwym człowiekiem. Jezus
Chrystus ciągle mówi do człowieka
i daje odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania. Problem jest tylko w tym,
aby człowiek chciał i nauczył się
słuchać Jezusa.

Skąd pochodzi cierpienie?

Już z Ksiąg Starego Testamen-
tu, takich m. in. jak Księga Rodzaju,
Psalmów, Hioba, Izajasza, Jeremia-
sza, dowiadujemy się, że cierpie-
nie spowodowane jest ogranicze-
niem lub brakiem dobra i miłości.

Dokładne odczytanie opisu grze-
chu pierworodnego w świetle Nowe-
go Testamentu pozwala nam uświa-
domić sobie, że wszyscy ludzie sta-
nowią jedną wspólnotę dlatego, że
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wszyscy zostali stworzeni w Chry-
stusie (Kol 1,17–18), który jest zasa-
dą takiej jedności, w jakiej „wszyscy
razem tworzymy jedno ciało w Chry-
stusie, a każdy z osobna jesteśmy
nawzajem dla siebie członkami” (Rz
12,5). Cały dramat grzechu pierwo-
rodnego (Rdz 3,1–24) polegał na
tym, że Adam i Ewa indywidu-
alnie i jako pierwsza wspólnota
ludzi uwierzyli szatańskiej pokusie,
że Bóg ich okłamuje i nie kocha.
Uwierzyli w kłamstwo, że mogą
wbrew Bogu, o własnych siłach
osiągnąć pełnię szczęścia i być „tak
jak Bóg”. Swoją wiarę szatanowi
i niewiarę Bogu wyrazili w czynie
i postawie swojego życia. Jest to
największy dramat ludzkości, który
Księga Jeremiasza wyraża w for-
mie skargi Boga Stwórcy: „Jaką
nieprawość znaleźli we Mnie wasi
przodkowie, że odeszli daleko ode
Mnie? Poszli za nicością i stali się
sami nicością...” (Jr 2,5). W ten
sposób sami ludzie decyzją swo-
jej wolnej woli dokonali znisz-
czenia istotnego dobra w nich
samych, więzów łączących z sa-
mym Źródłem Dobra – Bogiem
oraz dobra we wzajemnych mię-
dzyludzkich relacjach. Wszyscy
ludzie znaleźli się w rzeczywi-
stości zniszczenia największego
dobra jakim jest miłość. Wyra-
ża się to w tym, że człowiek stał
się niewrażliwy na miłość, jaką jest
kochany przez Boga, i niezdolny do
miłości drugiego człowieka. Jest to
więc stan egoistycznej koncentracji
na sobie, spowodowany uszkodzoną
zdolnością przyjmowania i przeka-
zywania innym miłości Chrystusa.
Ten brak największego dobra,

jakim jest miłość, stał się źró-
dłem cierpienia i śmierci. Cała
rodzina ludzka znalazła się w sytu-
acji grzechu pierworodnego, w sy-
tuacji istotnego braku dobra, co
z konieczności zrodziło cierpienie
nie tylko w sferze duchowej, ale
również i fizycznej. Ponieważ czło-
wiek jako król stworzenia, w imie-
niu całej stworzonej rzeczywistości,
powiedział Bogu „nie”, w ten sposób
również całe stworzenie zostało ska-
żone złem i potrzebuje odkupienia
(Rz 8,19–22).

Czy cierpienie jest karą?

Pismo Święte jasno uczy, że
to nie Bóg jest sprawcą cierpie-
nia i śmierci człowieka. One są
naturalną konsekwencją grzechu.
W Księdze Mądrości czytamy: „Bo
śmierci Bóg nie uczynił i nie cie-
szy się ze zguby żyjących... Bo
sprawiedliwość nie podlega śmierci.
Bezbożni zaś ściągają ją na siebie
słowem i czynem, usychają, uważa-
jąc ją za przyjaciółkę, i zawierają
z nią przymierze, zasługują bowiem
na to, aby być jej działem” (Mdr
1,13.15–16).

Trzeba pamiętać, że każdy
człowiek od momentu poczę-
cia staje się częścią rodziny
ludzkiej i dziedziczy obecną
w niej rzeczywistość dobra, jak
i jego braku, czyli zła, które
jest przyczyną cierpienia. Ta-
ka jest po prostu rzeczywistość
i nikt od niej nie ucieknie.
Każdy człowiek choćby był naj-
bardziej niewinny, z konieczno-
ści musi doświadczyć cierpie-
nia i śmierci. Cierpienie nie
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jest więc karą, jaką Bóg wymie-
rza za grzech, ale nieuniknio-
nym doświadczeniem skutków
obiektywnie istniejącego „grze-
chu świata” (J 1,29).

Oczywiście, że są cierpienia, któ-
re są również następstwem osobistej
winy, ale nie jest prawdą, że tak
dzieje się zawsze. Są ludzie cierpią-
cy niewinnie. Bóg przez biblijnego
Hioba uświadamia nam, że istnieje
wielka tajemnica cierpienia i nie
wolno go tłumaczyć jako zwykłej
konsekwencji osobistych grzechów.
Przyjaciele Hioba zostali przez
Boga upomnieni za twierdze-
nie, że każde cierpienie jest
karą za grzech, bo przecież
cierpienie Hioba było niezawi-
nione. Nie każde cierpienie jest
wynikiem osobistej winy. Jeżeli na-
tomiast istnieje osobista wina, to
wtedy rodzące się z niej cierpienie
jest zwykłą konsekwencją grzechu,
a nie karą, którą Bóg wymierza
grzesznikowi (por. Ga 6,8). Bóg
pozwala człowiekowi skonsumować
skutki jego złego postępowania tyl-
ko po to, aby mógł poznać całą praw-
dę o grzechu, i żeby się opamiętał,
nawrócił, przezwyciężając drzemią-
ce w nim zło. Sam Jezus Chrystus
w swoim nauczaniu zaprzecza utar-
temu przekonaniu, że cierpienie jest
zawsze karą za grzechy: „Uczniowie
Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto
zgrzeszył, że się urodził niewido-
mym – on czy jego rodzice?» Jezus
odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył,
ani rodzice jego, ale stało się tak,
aby na nim objawiły się sprawy
Boże»” (J 9,2–3).

Czy cierpienie ma sens?

Cierpienie rodzi się ze zła, a więc
ze zniszczenia konkretnego, obiek-
tywnego dobra decyzją wolnej woli
człowieka. Wobec grzesznych ludz-
kich decyzji Bóg jest bezbronny,
ponieważ jest absolutną Miłością,
i do końca respektuje każdą decy-
zję wolnej woli człowieka. Poprzez
grzech pierworodny zło stało się
udziałem całej rodziny ludzkiej i dla-
tego dotyka ono wszystkich, i zadaje
cierpienie wszystkim, również tym,
którzy nie mają osobistej winy. Bę-
dąc w sytuacji grzechu, człowiek
staje się niewolnikiem sił zła. Jest
to sytuacja beznadziejna i bez wyj-
ścia, ponieważ o własnych siłach
nie jest w stanie się z niej uwolnić.
Samo zbawienie jest niemożliwe.

Grzech i wynikające z niego
cierpienie i śmierć same w sobie
są bezsensowne i pozostałyby takie,
gdyby nie fakt, że Bóg rzeczywiście
do końca ludzi ukochał i po grze-
chu nie zostawił ich w sytuacji bez
wyjścia. „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 3,16). Bóg w swojej
miłości posunął się najdalej, jak
tylko mógł, aby wybawić każde-
go człowieka z sytuacji grzechu,
która zawiera w sobie perspekty-
wę wiecznego cierpienia. To sam
Bóg staje się prawdziwym człowie-
kiem, członkiem wspólnoty ludzkiej
pogrążonej w niewoli grzechu, cier-
pienia i śmierci. Druga Osoba Trój-
cy Świętej, stając się prawdziwym
człowiekiem, bierze na siebie cały
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dramat ludzkiego życia z doświad-
czeniem wszystkich konsekwencji
grzechu, a więc z doświadczeniem
prawdziwej ludzkiej śmierci. To sam
Bóg w Jezusie Chrystusie „obarczył
się naszym cierpieniem..., dźwigał
nasze boleści..., był przebity za na-
sze grzechy..., zdruzgotany za nasze
winy” (Iz 53,2–6).

„Chociaż sam niewinny,
przyjmuje na siebie poniekąd
cierpienia wszystkich ludzi dla-
tego, że przyjmuje grzechy
wszystkich: cały grzech czło-
wieka w jego rozciągłości i głę-
bi staje się właściwym źródłem
cierpienia Odkupiciela... W Je-
go cierpieniu grzechy zostają
zgładzone właśnie dlatego, że
On jeden, jako Jednorodzony
Syn, mógł je podjąć, wziąć na
siebie, z tą miłością ku Ojcu,
która przewyższa zło wszelkie-
go grzechu, unicestwia niejako
to zło w duchowej przestrze-
ni stosunków pomiędzy Bogiem
a ludzkością i wypełnia tę prze-
strzeń dobrem.” (Jan Paweł II.
List Apostolski Salvfici Dolores –
o chrześcijańskim sensie ludzkiego
cierpienia, n. 17).

Chociaż Jezus cierpi i umiera
w swoim człowieczeństwie, to jed-
nak ostatecznie cierpi Osoba Syna
czyli druga Osoba Trójcy Świętej.
Dlatego Ojcowie Kościoła pierw-
szych wieków podkreślali jedność
bóstwa i człowieczeństwa w Chry-
stusie, przypisując cierpienie bo-
skiej Osobie Syna. Tak więc Bóg
doświadczył swojej miłości do lu-
dzi poprzez cierpienie. Również ze
strony Ojca nie mogło być w sto-
sunku do nas większego cierpienia

z miłości od tego, które wyraziło
się w darze Syna (J 3,16). Wła-
śnie w tym intymnym cierpieniu
Ojca Jego miłość do ludzi osiągnęła
swoją pełnię.

Tak więc, Trójjedyny Bóg jest
pierwszym, który doświadcza
cierpienia. To On sam, stając
się prawdziwym człowiekiem, po-
przez śmierć i zmartwychwstanie
sprawił, że cierpienie ludzkie
stało się drogą zbawienia, drogą
dojrzewania do miłości. Dlate-
go trzeba pamiętać, że ile razy
spotyka człowieka cierpienie,
to Bóg jest pierwszy, który nie-
sie jego ciężar. Obraz Boga nie-
czułego na nasze cierpienia jest
fałszywy, niezgodny z Objawie-
niem. Bóg nie byłby Miłością,
gdyby nie współcierpiał i był
obojętny na ludzkie cierpienie.

To właśnie On – kochający
Bóg – był najpełniej obecny
w Oświęcimiu, to On był i jest
prześladowany, skazywany na
śmierć w każdym cierpiącym
i umierającym człowieku. Ale
aby tę rzeczywistość odkryć,
potrzebne są „oczy” wiary.

Tylko poprzez wiarę w Jezusa
Chrystusa, najbardziej wydawałoby
się bezsensowne i niewinne cierpie-
nie staje się drogą naszego zbawie-
nia. Na tej drodze miłość rozwija
się najintensywniej, a człowiek mo-
że bardziej radykalnie pokonywać
swój egoizm i przyczyniać się do
dzieła zwyciężania zła dobrem, do
zbawienia świata – razem z Chry-
stusem. Dlatego chorzy i cierpiący
są największym skarbem Kościoła,
bo z nimi najbardziej zjednoczony
jest Chrystus.

„Miłujcie się!” 9-10/1996
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2012
1. Pierwszy czwartek miesiąca

– modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne

Ełganowo: Za śp. Zygmunta
(7. rocznica śmierci)
i Kazimierza Dubielów,
Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów oraz Romana
Jaszczyka

2. Pierwszy piątek miesiąca –
przepraszamy Pana Jezusa za
grzechy

Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

3. Pierwsza sobota miesiąca
– modlimy się ku czci
Matki Bożej Trąbkowskiej
nawiedzającej nasze rodziny

a) Za śp. Kazimierza, Mariana,
Romana i Danutę Jankowskich

b) Dziękczynna, o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla
Marii i Mieczysława Papisów
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa

4. 700: Za śp. Kazimierza Ogórka

830, Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
zmarłych z rodzin Hendrychów
i Dończyków

1000, Ełganowo:
Za śp. Cecylię (7. rocznica
śmierci) i Bronisława Zimnych

1130: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Moniki
Kosińskiej w urodziny

1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Amelii
Muchy w 4. urodziny

5. Za zmarłych z rodzin Belau
i Kulwikowskich

6. a) Za śp. Hildegardę
i Wolfganga Kaszubowskich

b) Dziękczynna za otrzymane
łaski

7. Za śp. Władysława Myszk
(urodziny)

Czerniewo: Za śp. Andrzeja
Prissa

8. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodziny Brzózków

Ełganowo: Za śp. Sabinę
(19. rocznica śmierci), Helenę,
Marka i Kazimierza Meger

9. Za śp. Józefę Madej i Michała
Mickiewicza oraz zmarłych
z rodzin Papisów i Madejów

10. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Reginy
Nowak w 87. urodziny

b) Za śp. Rozalię Jałob
(3. rocznica śmierci)

1900, neokatechumenat:
Za śp. Józefa Duchnę

11. 700: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Grażyny
Kotwy (int. męża i dzieci)

830, Czerniewo: Za śp. Adama
i Marię Kosikowskich
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11. 1000, Ełganowo:
Za śp. Romana (2. rocznica
śmierci), Annę i Leona
Zulewskich

1800: Za śp. Sylwestra
Reimusa (urodziny)

12. Za śp. Krystynę Kreft
(3. rocznica śmierci)

13. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Krystyny
Sroki i Krystyny Tkaczyk
w imieniny

14. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Natalii
Bachusz w 18. urodziny

Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk (8. rocznica śmierci)

15. Ełganowo: Za śp. Bogusława
Bukowskiego (7. rocznica
śmierci)

16. a) Za śp. Jadwigę i Józefa
Borkowskich oraz Józefa
Słomskiego

b) Za śp. Edwarda Zarzyckiego
(urodziny)

17. a) Za śp. Antoniego
Rychlickiego (6. rocznica
śmierci)

b) Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków i ich rodziców

1900, neokatechumenat:
Za śp. Helenę i Pawła
Formellów

18. 700: Za śp. Kazimierza
Stanolewicza (9. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny

830, Czerniewo: Za śp. Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków oraz zmarłych
z rodzin Hendrychów
i Dończyków
1000, Ełganowo:
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek
1130: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
nadzwyczajnego szafarza
Komunii świętej Józefa Sroki
w imieniny

19. a) Za śp. Alfonsa Flisikowskiego
(24. rocznica śmierci)
b) Za śp. Heinz Stefan

20. a) Za śp. Helenę i Leona
Jaszewskich
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anieli
Keler w urodziny

21. Za śp. Mariannę (24. rocznica
śmierci) i Witolda Kosińskich
Czerniewo: Za śp. Władysła-
wa, Wandę i Bernarda Karnath
oraz zmarłych z tej rodziny

22. Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich
Ełganowo: Za śp. Agnieszkę
i Annę Elmanowskie oraz
Hertę Streich

23. Za śp. Leona, Leokadię
i Jerzego Wolfów

24. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (urodziny)
b) Za śp. Zofię Trofimowicz
1900, neokatechumenat:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Dariusza,
Krzysztofa, Wiktorii i Oliwera
Urbanów
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25. 700: Za śp. Józefa i Władysławę
Plaków

25. 830, Czerniewo: Za śp. Jana
Zawickiego (9. rocznica
śmierci)
1000, Ełganowo:
Za śp. Stanisława, Piotra
i Celinę Kucharskich
(15. rocznica śmierci)
1130: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Janiny
i Kazimierza Rucińskich
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1800: Za śp. Jana Karnata

26. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Ewy
Preuss w urodziny
b) Za śp. Helenę i Leona
Cieszyńskich

27. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla
Agnieszki Szolle w 1. urodziny
b) Za śp. Jadwigę i Edmunda
Kąkolewskich oraz Alojzego
Chyrka

28. Za śp. Agnieszkę (8. rocznica
śmierci) i Jana Dunstów
Czerniewo: Za śp. Marię
i Władysława Rodów

29. Za śp. Kazimierza Rogalę oraz
zmarłych z tej rodziny
Ełganowo: Za śp. Marię
i Władysława Knitter

30. Za śp. Julię i Feliksa Sroków
(rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny

31. a) Za śp. ks. prałata Feliksa
Głowienkę (33. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Zbigniewa
Gorzyńskiego
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

6 marca: Zuzanna Justyna Pauls

Rocznice sakramentu małżeństwa
30 marca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Heleny (z d. Lewek) i Rafała Kisickich

ODESZLI DO PANA

14 lutego: zmarła w wieku 60 lat śp. Urszula Krause

24 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Drożyńskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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