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Z ŻYCIA NASZEJ PARAFIALNEJ WSPÓLNOTY

Dekretem metropolity gdańskie-
go, ks. abpa Sławoja Leszka Głodzia,
19 lutego br. w kościele w Ełga-
nowie rozpoczął pracę duszpaster-
ską w charakterze rektora kościoła
dotychczasowy wicedyrektor gdań-
skiej Caritas ks. mgr lic. Bolesław
Antoniów. Nowo nominowany ks.
rektor ełganowskiej świątyni ma za-
mieszkać w (nieistniejącym jeszcze)
mieszkaniu nad zakrystią kościoła.
Stąd pilną sprawą jest urządze-
nie tego mieszkania. Wiąże się to
z założeniem ogrzewania, kanaliza-
cji, budową szamba, łazienek, ścian,
podłóg, sufitu, drzwi itd. Prace już
się rozpoczęły. Wielkie są koszty
tego przedsięwzięcia, którego nie
udźwignie sama wioska Ełganowo,
tym bardziej, że czas nagli. Po-
trzeba, by wszyscy parafianie choć
skromnym datkiem włączyli się w tę
inwestycję.

***
W niedzielę, 18 marca br. od-

było się spotkanie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Do grona człon-
ków Rady zostali przyjęci dwaj nowi
radni, panowie Jan Selka z Klesz-
czewa i Waldemar Zdun z Trą-
bek Wielkich. Głównym tematem
obrad był zbliżający się jubileusz
25-lecia koronacji cudownego obra-
zu Matki Bożej Trąbkowskiej. Do
tej uroczystości nasza parafia przy-
gotowuje się duchowo przez pere-
grynację kopii obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej w rodzinach, trwającą
od Wielkiego Postu 2011 r. Zakoń-
czenie nawiedzenia planowane jest

w połowie maja br. Bezpośrednim
przygotowaniem parafian do jubi-
leuszu będą Misje św., które roz-
poczną się 8 czerwca o godz. 18.00
(to pierwszy dzień oktawy Bożego
Ciała), a zakończą się w ponie-
działek, 11 czerwca spowiedzią św.
całej wspólnoty parafialnej. Mam
też w planie przeprowadzenie cało-
dobowej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, w którą włączyliby się
Żywy Różaniec, neokatechumenat
i pozostali wierni dobrej woli.

Centralna uroczystość jubile-
uszowa jest zaplanowana na wtorek,
12 czerwca pod przewodnictwem
księdza biskupa.

***
Po jubileuszu 25-lecia korona-

cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej pragnę wprowadzić
w naszym sanktuarium doroczny
cykl błogosławieństw, który ma też
przyczynić się do zwiększenia na-
pływu pielgrzymów z innych parafii
do Matki Bożej Trąbkowskiej. Jakie
to błogosławieństwa?

1. Babć i dziadków – 21 stycznia
(Dzień Babci);

2. Narzeczonych – 14 lutego (św.
Walentego);

3. Kobiet – 8 marca (Dzień Kobiet);
4. Mężczyzn – 19 marca (św. Józe-

fa);
5. Matek – 26 maja (Dzień Matki);
6. Dzieci – 1 czerwca (Dzień Dziec-

ka);
7. Ojców – 23 czerwca (Dzień Ojca);
8. Małżeństw – poniedziałek tygo-

dnia odpustowego we wrześniu;
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9. Kierowców – czwartek tygodnia
odpustowego;

10. Chorych – piątek tygodnia od-
pustowego (udzielenie sakra-
mentu namaszczenia chorych);

11. Cierpiących na duszy lub ciele
– 14 września (Podwyższenie
Krzyża św.);

12. Noworoczne – 31 grudnia (św.
Sylwestra).

Tych błogosławieństw udzielać
będzie kapłan zwłaszcza w niedzielę
po uroczystej Mszy św.

***
W związku z kontynuacją prac

przy kościele w Ełganowie (miesz-
kanie) radni wyrazili sugestię, by
dotychczasowi skarbnicy poprosili
o ofiary na ten cel. Ustaliłem, że po-
proszę skarbników o przeprowadze-
nie w rodzinach parafii zbiórki ofiar
w drugie niedziele maja i czerwca
br. Już dziś tą drogą serdecznie dzię-
kuję moim drogim parafianom za
każdą, nawet najdrobniejszą ofiarę.
Bóg zapłać.

***
Poinformowałem całe grono rad-

nych o zamiarze budowy Domu
Ulgi w Cierpieniu św. Ojca Pio
w Trąbkach Wielkich na terenie
przylegającym do naszego sanktu-
arium. Do tej propozycji zapalił się
drogi ks. rektor Bolesław.

Wraz z panem wójtem zwie-
dziliśmy podobne domy w Gdań-
sku – przy kościele św. Kazimierza
i na ul. Fromborskiej. Został wybra-
ny projektant, który zobowiązał się
w drugiej połowie kwietnia przed-
stawić plansze takiej inwestycji. Od-
było się też pierwsze spotkanie na
ten temat w urzędzie gminy.

Przybywa nam ludzi chorych,
w podeszłym wieku, samotnych i bez
opieki, a nie wiadomo co ciebie lub
mnie czeka w przyszłości. Z myślą
o tych ludziach powstała idea bu-
dowy takiego domu przy naszym
sanktuarium. Zalety tej lokalizacji
są niebagatelne: bliskość kościoła,
drogi krzyżowej i kaplic różańco-
wych, domu pielgrzyma, ośrodka
zdrowia i ośrodka rehabilitacyjnego,
apteki i ośrodka pomocy społecznej.

Jezus uczył: „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych braci Moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Ufam, że jeżeli jest to zgodne z wolą
Bożą, to taki Dom Ulgi w Cierpie-
niu wzniesiemy wspólnymi siłami,
mając tak ofiarnych parafian.

***
W ostatnim czasie ponownie do-

szło do uszkodzenia figury Miło-
siernego Pana Jezusa w kaplicz-
ce przy ul. Ełganowskiej. Praw-
dopodobni sprawcy wandalizmu to
pięciu chłopców. Dzięki życzliwości
pana Jerzego Ptacha figura zosta-
ła ponownie umocowana na swoim
miejscu. Kapliczka będzie zabezpie-
czona kratą. Módlmy się za tych
duchowo zagubionych niszczycieli
religijnych symboli.

***
Podjęliśmy decyzję o wymianie

krzyża misyjnego przy kościele pa-
rafialnym i krzyża przydrożnego
w Czerniewku.

***
Proszę drogich parafian o włą-

czenie się w prace przy naszym
sanktuarium, zgodnie z piątym
przykazaniem kościelnym, które zo-
bowiązuje nas aby „troszczyć się
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o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
Kończąc 72 lata, tracę siły po-
trzebne do pracy fizycznej, którą
w młodszym wieku podejmowałem
Bogu na chwałę, a wiernym ku
pożytkowi.

***
W związku z nominacją ks. Bole-

sława Antoniowa na rektora kościo-
ła w Ełganowie, podjęliśmy decyzję
o powrocie do poprzednich godzin
niedzielnych Mszy św. Zatem, od Po-
niedziałku Wielkanocnego godziny
odprawiania Mszy św. w niedziele
i święta będą następujące:
� w Trąbkach Wielkich – 7.30,

11.00, 18.00,
� w Czerniewie – 9.00,
� w Ełganowie – 10.00.

***
Od soboty, 31 marca do środy, 4

kwietnia w naszej parafii odbędą się

rekolekcje wielkopostne, które po-
prowadzi ksiądz rektor Bolesław
Antoniów. Zapraszam wszystkich
parafian do skorzystania z nauk
rekolekcyjnych, a zwłaszcza sakra-
mentu pokuty w Wielką Środę.

Zapraszam wszystkich parafian
na Drogę Krzyżową ulicami Trą-
bek Wielkich w Niedzielę Palmową
o godz. 15.00.

Proszę o liczny udział w nabo-
żeństwach Świętego Triduum Pas-
chalnego: w Wielki Czwartek i Wiel-
ki Piątek o godz. 18.00, a w Wiel-
ką Sobotę liturgię rozpoczniemy
o godz. 22.00 i zakończymy uroczy-
stą procesją rezurekcyjną w nocy.

Niech Bóg błogosławi całej rodzi-
nie parafialnej w radosnym przeży-
waniu największej tajemnicy naszej
wiary – pamiątki zmartwychwsta-
nia Chrystusa.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2012

1 kwietnia: Niedziela Palmowa,
czyli Męki Pańskiej

w czasie procesji z palmami:
Mk 11,1–10

w czasie Mszy św.:
Iz 50,4–7
Flp 2,6–11
Mk 14,1–15,47

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
purpurę i włożyli na Niego własne
Jego szaty. Następnie wyprowadzili
Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra

i Rufusa, który idąc z pola, [tamtędy]
przechodził, przymusili, żeby niósł
Jego krzyż. Przyprowadzili Go na
miejsce Golgota, to znaczy miejsce
Czaszki. Tam dawali Mu wino za-
prawione mirrą, lecz On nie przyjął.
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy,
co który miał zabrać. A była godzi-
na trzecia, gdy Go ukrzyżowali (Mk
15,20–25).

Pamiętajmy, że na ziemi jesteśmy
tylko przechodniami i nie wolno
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nam żadnej sprawie poświęcać ca-
łego serca, całej duszy ani całego
smutku lub całej swej radości, jeżeli
sprawa ta nie łączy się z naszą
drogą do Pana Boga. Popatrzmy na
drogę Jezusa, jak na naszą wspólną
drogę, by razem z Nim iść, towa-
rzyszyć Mu od małego czwartku
do Wielkiego Czwartku, od małego
piątku do Wielkiego Piątku, Wiel-
kiej Soboty, Wielkiej Niedzieli, do
Zmartwychwstania.

„Kto zaś chciałby Mi służyć, niech
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa” (J 12,26).

8 kwietnia: Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37–43
Kol 3,1–4 lub 1 Kor 5,6b–8
J 20,1–9 lub Łk 24,13–35

Nadszedł potem także Szymon Piotr,
idący za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego gło-
wie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą w jednym
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie-
rzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, [które mówi], że On
ma powstać z martwych (J 20,6–9).

Nauka za wszelką cenę usiłuje wy-
rwać człowieka z mroku śmierci.
Leczy go, reanimuje. Wiara jednak
głosi, że każdy prędzej czy później
musi przejść przez śmierć – jak
przez bramę – do innego życia. Bo-
gactwo, powodzenie, kariera prze-
stają być ważne. Jezus ukazuje nam,

że trzeba ogołocić się ze wszystkie-
go, żeby razem z Nim zmartwych-
wstać. Cierpienie i śmierć, to, czego
nie możemy zrozumieć i z czym
nie możemy się pogodzić, może być
drogą do tryumfu.

15 kwietnia: 2. Niedziela
Wielkanocna
Święto Bożego Miłosierdzia

Dz 4,32–35
1 J 5,1–6
J 20,19–31

Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-
niowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: „Pokój wam!” (J 20,19).
„Pokój wam” – powiedział Jezus do
apostołów, którzy ze strachu poza-
mykali się w wieczerniku. „Pokój
wam” – to znaczy: nie jesteście sami,
nie lękajcie się, jesteście powołani.
Nieważne, że mogą przyjść trudno-
ści, cierpienie, śmierć męczeńska.
Czuwa nad wami Duch Boży –
moc Boża. Wszystko obróci się ku
dobremu. Pokój – to obudzenie świa-
domości, że jesteśmy w potężnych
rękach Boga. Jak bardzo nam po-
trzeba takiego pokoju, kiedy tyle
ogarnia nas lęków.

22 kwietnia: 3. Niedziela
Wielkanocna

Dz 3,13–15.17–19
1 J 2,1–5a
Łk 24,35–48

Zatrwożonym i wylękłym zdawało
się, że widzą ducha. [...] „Popatrzcie
na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
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Dotknijcie się Mnie i przekonajcie
się: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam”. Przy
tych słowach pokazał im swoje ręce
i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli i pełni byli zdumienia,
rzekł do nich: „Macie tu coś do
jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek
pieczonej ryby (Łk 24,37.39–42).
Ewangelista mówi, że kiedy ucz-
niowie ujrzeli Jezusa, byli najpierw
zatrwożeni, a potem ogarnęła ich
wielka radość. Przerażenie prze-
stało przerażać. Było tylko bardzo
przyziemną osłoną wielkich Bożych
tajemnic.
Skąd bierze się radość w naszym
życiu ciężkim, trudnym, pełnym
zmartwień, chorób, rozmaitych reu-
matyzmów, korzonków nerwowych,
śmierci – radość, która nagle mo-
że nas ogarnąć pomimo cierpienia
i smutków? Radość świadczy o Pa-
nu Bogu i Jego istnieniu, istnie-
niu innego życia. Jest zapowiedzią
wiecznej radości, jaka nas kiedyś
czeka w niebie. Jest tajemnicza.
Przychodzi spoza nas.
Czy można jeść po śmierci? Czy
ciało chwalebne może mieć apetyt?

Pan Jezus dokonał czegoś po ludz-
ku nielogicznego. Chciał przekonać,
że chociaż umarł, nie jest cieniem,
zjawą, duchem, który straszy na
drogach, ale jest zmartwychwsta-
łym, w pełni żyjącym człowiekiem,
nawet łaknącym jedzenia.

Bóg każdego z nas powołuje z nie-
bytu, aby – poprzez życie i śmierć –
każdy z nas dojrzewał i stawał się
przemienionym człowiekiem, żyją-
cym potem tylko w Bogu.

29 kwietnia: 4. Niedziela
Wielkanocna

Dz 4,8–12
1 J 3,1–2
J 10,11–18

Mam także inne owce, które nie są
z tej owczarni. I te muszę przypro-
wadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia, jeden
pasterz (J 10,16).

Przyprowadzić – to nie znaczy zapę-
dzić do jednej zagrody. Owce z róż-
nych owczarni znajdą się w jednej
wspólnocie – Chrystusowej.

Ks. Jan Twardowski

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

ul. Parkowa
10–11.04, (wt./śr.) a) Krzysztof Gorzyński

b) Mieczysław Dajda
11–12.04, (śr./czw.) a) Urszula Gorzyńska

b) Edward Kaczmarek, Adam Galiński
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12–13.04, (czw./pt.) a) Andrzej Piórek
b) Marek Pleszczyński

13–14.04, (pt./sob.) a) Bożena Baranowska, Radosław Gryń
b) Mirosław Bolczak

14–15.04, (sob./nd.) a) Krzysztof Jagła
b) Zenon Kromer

15–16.04, (nd./pon.) a) Marek Kusz
b) Justyna Jaszewska

16–17.04, (pon./wt.) a) Marianna Grzelak, Piotr Ciećko
b) Halina Banaczyk

17–18.04, (wt./śr.) a) Maciej Świerżewski
b) Janusz Kilas

18–19.04, (śr./czw.) a) Krzysztof Pętlak
b) Zbigniew Patelczyk

19–20.04, (czw./pt.) a) Bogumił Rogall
b) Henryk Szwoch, Anna Budnik

20–21.04, (pt./sob.) a) Irena Bielawska
b) Marianna Jagła

21–22.04, (sob./nd.) a) Grzegorz Czajka
b) Władysław Kreja, Rafał Runowski

22–23.04, (nd./pon.) a) Bogusław Szarmach
b) Jan Jurkowski

23–24.04, (pon./wt.) a) Sławomir Sebzda
b) Ryszard Dominowski

24–25.04, (wt./śr.) a) Leon Tucholski
b) Mariusz Szurgociński

25–26.04, (śr./czw.) a) Henryk Krause
b) Jan Keler

26–27.04, (czw./pt.) a) Jan Wysota
b) Ryszard Reimus

27–28.04, (pt./sob.) a) Brunon Rogall
b) Günter Rogall

28–29.04, (sob./nd.) a) Joanna Budnik
b) Andrzej Szymikowski

29–30.04, (nd./pon.) a) Tadeusz Zalewski
b) Wiesław Bąk

30.04–1.05, (pon./wt.) a) Helena Kinder
b) Stanisław Niedźwiecki

8



PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 31 marca do 4 kwietnia 2012 r.

Sobota, 31 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną i poświęceniem książeczek dzieciom

pierwszokomunijnym

Niedziela, 1 kwietnia
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

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

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

Poniedziałek, 2 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.

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

17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

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

Wtorek, 3 kwietnia
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum

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

17.00 W Czerniewie Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
17.30 W Trąbkach Wielkich Różaniec o dobrą spowiedź świętą

wszystkich parafian
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej
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Środa, 4 kwietnia – dzień spowiedzi świętej od godz. 7.30; na
wszystkich Mszach św. błogosławieństwo z odpustem zupełnym;
proszę o ofiary dla ojca rekolekcjonisty
8.00 Spowiedź św. dzieci ze szkoły z Czerniewa
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum; Msza św.

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

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

Wielki Czwartek, 5 kwietnia – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek, 6 kwietnia – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota, 7 kwietnia – liturgia Wigilii Paschalnej z Mszą św.
i procesją rezurekcyjną, godz. 22.00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: w kościele parafialnym
– godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; we wioskach – Ełganowo, godz.
9.30; Czerniewo, godz. 10.00; Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30;
Kleszczewo Górne, u państwa Kulów, godz. 10.00;

KULT EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ

Wiemy, że sprawowanie Eucha-
rystii stanowi dla Kościoła centrum
życia chrześcijańskiego. W czasie
Mszy świętej wyrażamy naszą wia-
rę w rzeczywistą obecność Jezusa
Chrystusa pod postaciami chleba
i wina. Jednocześnie Kościół Kato-
licki okazuje kult uwielbienia na-
leżny Eucharystii także poza Mszą
świętą. Czyni to poprzez „przecho-
wywanie konsekrowanych Hostii,
wystawianie ich do publicznej ado-
racji wiernych i obnoszenie w pro-
cesjach” (KKK 1378).

Kult Eucharystii poza Mszą
świętą łączy się ze zwyczajem
stałego przechowywania Najświęt-

szego Sakramentu. Został on za-
początkowany najprawdopodobniej
już w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa, kiedy to praktykowano
przechowywanie Eucharystii celem
udzielania jej chorym poza Mszą
świętą (por. KKK 1379). Pierwsze
ślady bardziej rozwiniętego kultu
Eucharystii, występują na początku
drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa
– w wieku XI. Pojawiły się wów-
czas wyrazy czci wobec Eucharystii,
zwyczaj klękania przed Najświęt-
szym Sakramentem, czy też zwy-
czaj zapalania tak zwanej wiecznej
lampki. Ważnym czynnikiem dla
rozwoju formacji eucharystycznej
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było też ustanowienie święta Boże-
go Ciała i pojawienie się procesji
eucharystycznych (XIII w.), a także
– współistniejąca z tą formą kultu –
potrzeba adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. W związku z tym rów-
nież miejsce przechowywania
Eucharystii stawało się coraz
bardziej widoczne, umieszcza-
ne na ołtarzu lub w jego pobliżu,
z czasem przybierając postać
ozdobnego tabernakulum (por.
KKK 1379). Znaczny rozkwit kultu
eucharystycznego poza Mszą świętą
można było zaobserwować w drugiej
połowie XX wieku. Obecnie w na-
szych świątyniach praktykowane są
między innymi całodzienne wy-
stawienia w ramach tzw. adora-
cji wieczystej, godzina święta,
adoracje w pierwsze niedzie-
le miesiąca czy uroczyste wy-

stawienie Najświętszego Sakra-
mentu trwające przez dłuższy
czas (dawniej zwane nabożeń-
stwem czterdziestogodzinnym).

Kult Świętych Postaci poza Mszą
świętą winien zmierzać do uznania
rzeczywistej obecności Jezusa Chry-
stusa i do zjednoczenia z Nim. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego naucza,
że „obecność prawdziwego Ciała
Chrystusowego i prawdziwej Krwi
w tym sakramencie (...) można po-
jąć nie zmysłami, lecz jedynie przez
wiarę, która opiera się na auto-
rytecie Bożym” (KKK 1381). Sens
tej obecności Katechizm wyjaśnia
następująco: „Skoro w widzialnej
postaci miał On (Chrystus) opuścić
swoich, to chciał dać nam swo-
ją obecność sakramentalną; skoro
miał ofiarować się na krzyżu dla
naszego zbawienia, to chciał, byśmy
mieli pamiątkę Jego miłości, którą
umiłował nas aż «do końca» (J 13,1),
aż po dar ze swego życia” (KKK
1380).

Zapamiętajmy: Kościół od
początku przechowywał Eucha-
rystię celem udzielania jej cho-
rym. Z biegiem czasu wytwo-
rzył się zwyczaj adorowania te-
go Sakramentu. Dziś również
Kościół poleca rozwijać poza
Mszą świętą publiczne i pry-
watne formy czci Najświętszej
Eucharystii. Winny one przy-
czyniać się do kształtowania
wśród wiernych postaw sprzy-
jających pełnemu zjednoczeniu
z Chrystusem w Komunii świę-
tej.

Oprac. ks. Adam Kroll
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ZARYS WIARY
Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion

„Skład apostolski” nie nawiązu-
je do życia i działalności Jezusa.
Bezpośrednio po słowach mówią-
cych o Jego poczęciu i narodzi-
nach wspomniana jest Jego męka
i śmierć. Całą Jego drogę można
jedynie zrozumieć przez pryzmat
krzyża. Już w pierwszym rozdziale
Ewangelii św. Jana czytamy: „Przy-
szedł do swojej własności, a swoi Go
nie przyjęli” (J 1,11).

Uderza i zastanawia odrzuce-
nie Jezusa. Pytamy: Dlaczego Jego
życie i działalność miały takie za-
kończenie? Jak mogło do tego dojść?
Czy było to zgodne z wolą Bożą?

Kto tak żyje, sieje niepokój

Ewangelie ukazują Jezusa
w świetle wiary wielkanocnej. Gdy-
byśmy ją pominęli – mówilibyśmy
tylko o Jezusie z punktu widzenia
historii, stwierdzając, że: Jezus był
Żydem. Urodził się około roku 6
przed naszą erą w Palestynie. W Bi-
blii wymienione jest Betlejem jako
miejsce Jego urodzenia. Wychowy-
wał się w Nazarecie w Galilei, wśród
prostych ludzi. Nazywany jest czę-
sto „Jezusem z Nazaretu”.

Po uwięzieniu św. Jana Chrzci-
ciela – mniej więcej w roku 28 lub
29 – Jezus zaczął działać w Galilei
jako wędrowny kaznodzieja. Swy-
mi wystąpieniami zwrócił na siebie
uwagę. Ludzie, którzy Go spotykali,
byli zaskoczeni, zadziwieni, a często
też ogarniało ich przerażenie. Za-
uważyli bowiem, że przemawiał nie
jako zawodowy tłumacz Bożego pra-
wa albo uczony w Piśmie (Mk 1,22),
lecz jak ktoś, kto przychodzi wprost
od Boga. Było to tak nowe i szoku-
jące, że Jego słuchacze doznawali
wewnętrznej rozterki. Jedni szli za
Nim, inni Go odrzucali.

Wyjątkowa moc Jezusa przera-
żała demony. Wyczuwały one w Je-
zusie obecność Boga (Mk 1,23–26).

Gdy Jezus odpuszczał grzechy,
co czynić może tylko Bóg, niektórzy
uczeni w Piśmie powiadali: , On
bluźni” (Mk 2,7). Gdy zasiadł do
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stołu z ludźmi, którzy nie zacho-
wywali Prawa, faryzeusze mówili:
„Czemu On je i pije z celnikami
i grzesznikami” (Mk 2,16). A gdy
w szabat przyszedł z pomocą chore-
mu człowiekowi i uzdrowił go – ze
„zwolennikami Heroda zaraz odbyli
naradę przeciwko Niemu, w jaki
sposób Go zgładzić” (Mk 3,6).

Nawet krewni oddalili się od
Niego, mówiąc: „On odszedł od
zmysłów” (Mk 3,21). Jego prze-
ciwnicy rozpowiadali wśród ludu:
„Ma ducha nieczystego” (Mk 3,30).
Mieszkańcy Nazaretu – Jego ro-
dzinnego miasta – „powątpiewali
o Nim” (Mk 6,3). To, że mówił
i działał w imieniu Boga, było dla
wielu bluźnierstwem. Ich sprzeciw
budziło – wyczuwane przez nich –
utożsamianie się Jezusa z Bogiem
(Mt 11,27). Poza tym, Jego program
rezygnacji z używania przemocy
osłabiał opór przeciwko Rzymia-
nom, a zapowiedź Królestwa Boże-
go mogła być w oczach Rzymian
zagrożeniem dla ich panowania.

Tak więc nauka Jezusa dzie-
li. To, co mówił o Bogu, niepokoiło
tych spośród Jego współwyznawców,
których urzędowym zadaniem było
wiążące wykładanie prawa Bożego.
Kto mówił o Bogu tak niezwykle,
kto tak bardzo sprzyjał potrzebom
ludzkim, a zarazem twierdził, że
tego chce Bóg, był dla nich nie
do zniesienia. Władze religijne oba-
wiały się niepokojów, które mogłyby
spowodować ingerencję wojsk rzym-
skich. Dlatego zażądano zgładzenia
Jezusa! Około 30 roku wytoczono
Mu proces.

Wiara w Jezusa może dzielić na-
wet rodziny. W Ewangelii św. Mate-
usza odnajdujemy słowa Jezusa:

Nie sądźcie, że przyszedłem po-
kój przynieść na ziemię. Nie przy-
szedłem przynieść pokoju, ale miecz.
Bo przyszedłem poróżnić syna z je-
go ojcem, córkę z matką, a syno-
wą z teściową; i będą nieprzyja-
ciółmi człowieka jego domownicy
(Mt 10,34–36).

Bezbronny przemocą zgładzony

Wymieniony w „Składzie apo-
stolskim” Poncjusz Piłat, w latach
26–36 namiestnik Judei, był ostat-
nim sędzią w procesie Jezusa. Ska-
zał Go na karę krzyża – dla Rzymian
była to najbardziej hańbiąca, a za-
tem najpotworniejsza śmierć. Pod
rządami rzymskimi wielu Żydów
poniosło śmierć na krzyżu. Gdy-
by Żydzi mieli wydać wyrok, Jezus
zostałby prawdopodobnie ukamie-
nowany. Rzymianie przybijali do
krzyża niewolników oraz ludzi nie
będących Rzymianami, gdy ci popeł-
nili morderstwo, zbezcześcili świą-
tynię, dopuścili się zdrady stanu
lub wzniecali bunt. Wina skazane-
go uwidaczniana była na tablicy.
Napis dotyczący Jezusa brzmiał:
„Jezus Nazarejczyk, król żydowski”
(J 19,19). Oznaczało to, że Jezus
winien jest śmierci, ponieważ jako
„Król Żydów” występował przeciw
panowaniu Rzymian. Dla chrześci-
jan napis ten, który w zamiarze jego
autorów wyrażać miał pogardę, stał
się zaszczytnym tytułem Jezusa.

Rzymianie uważali za niebez-
piecznego każdego, kto przez naród
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uznawany był za proroka lub me-
sjasza. Dla władz żydowskich Jezus
był niewygodny, ponieważ atakował
ówczesny sposób wykładania Prawa
i kult świątyni. Nie można zatem
obarczać winą za śmierć Jezusa tyl-
ko jednej ze stron. Wszyscy – Żydzi
i poganie (w tym wypadku Rzymia-
nie) oraz władze religijne i świeckie
– wspólnie występowali przeciwko
Jezusowi.

Gdy Jezus z okazji święta Pas-
chy przebywał w Jerozolimie, został
aresztowany. Chociaż, jak każdy
człowiek, bał się cierpienia i śmierci
(Łk 22,44), nie próbował uciekać.
Pozostał wierny swemu posłannic-
twu także w obliczu męczeństwa.

Jezus stanął przed Wysoką Radą
– najwyższą instancją Żydów w Je-
rozolimie. Wysoka Rada uznała Go
za winnego i przekazała namiestni-
kowi cesarza rzymskiego (Mt 27,2).
Ten zaś kazał Go, jako buntownika,
ukrzyżować (Mk 15,15). Stało się
to na wzgórzu Golgota, za mura-
mi Jerozolimy. Przyjaciele Jezusa
pochowali Jego ciało w wykutym
w skale grobie (Mt 27,60).

Chrześcijanin patrząc na ukrzy-
żowanego Jezusa czuje się współ-
winny Jego śmierci. Wyraża to pieśń
wielkopostna:

Płaczże dzisiaj, duszo wszelka,
łzy wylewaj obficie. Rozmyślajże mą-
kę wielką Pana swego serdecznie.
Jezus miły wszystkie krzywdy za
nas cierpiał tak okrutnie.

Wejrzyj na krzyż okiem swoim,
na Jezusa krwawego; Żałuj sercem
bardzo gorzkim Stworzyciela swoje-
go. Wszak to grzechy twe sprawiły,
że do krzyża Go przybiły.

O mój Panie najmilejszy, Jezu
Chryste łaskawy, Tyś Bóg jest i Król
najwyższy, dzisiaj w mękach rzewli-
wy; Prosim Cię, odpuść nam złości,
prowadź do wiecznej radości.

Zgorszenie czy głupota?

Wydawać by się mogło, że po-
słannictwo, którego treścią jest
Ukrzyżowany, nie może rokować
nadziei na sukces. A mimo to Apo-
stoł Paweł nie wahał się uczynić
posłannictwa Krzyża treścią swe-
go przepowiadania. Obok krzyża
bowiem nikt nie może przejść obo-
jętnie. Dla tego, kto działanie Boga
mierzy ludzką miarą, posłannictwo
krzyża wydaje się być bezsensowne.
Paweł pisał w Pierwszym liście do
Koryntian, że dla Żydów posłannic-
two ukrzyżowanego Mesjasza jest
czymś skandalicznym i gorszącym
(1 Kor 1,18–25), bo czyż ukrzyżo-
wany nie jest wyklęty przez Boga?
(Pwt 21,23). Zaś wykształconym
Grekom słuchającym św. Pawła po-
słannictwo to jawiło się jako coś
niedorzecznego. Ich zdaniem upa-
trywanie w ukrzyżowanym Zbawi-
ciela było nonsensem.

Jednakże wierzącym właśnie
krzyż mówi o tym jak to jest, gdy
zjawia się Bóg. To, co w oczach ludzi
jest słabością i niemocą, co określa-
ne bywa jako głupota i naiwność,
w oczach Boga jest siłą i mądrością.
Bóg poprzez krzyż otwiera ludziom
drogę zbawienia, które osiąga się
nie dzięki mądrości i wiedzy, lecz
dzięki ufności i wierze.

Św. Paweł w Pierwszym liście do
Koryntian tak mówi o posłannictwie
krzyża:
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My głosimy Chrystusa ukrzyżo-
wanego, który jest zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla
tych zaś, którzy są powołani, tak spo-
śród Żydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą Bożą i mądrością
Bożą (1 Kor 1,23–24).

Opr. ks. Adam Kroll

Słowniczek

Faryzeusze (dosłownie = oddziele-
ni): Religijno-polityczne ugrupowanie
żydowskie, którego zwolennicy dosłow-
nie przyjmowali i przestrzegali prawo
Boże (Torę).

Uczony w Piśmie: Nauczyciel posia-
dający zaszczytny lub honorowy tytuł
Rabbi; specjalista oraz urzędowy inter-
pretator Pisma św. Pod koniec długich
studiów, po ukończeniu czterdziestego
roku życia, otrzymywało się tę god-
ność, co zapewniało właściwą powagę
wydawanym od tego momentu decyzjom
prawnym; świeccy (w przeciwieństwie do
uczonych kapłanów żydowskich); w cza-
sach Jezusa wielu uczonych w Piśmie
było zwolennikami faryzeuszów.

Herod: Z wielkiej rodziny „Herodia-
nów”. Nowy Testament wymienia przede
wszystkim dwóch władców: Heroda
Wielkiego (albo Starszego 37–4 przed
Chr. Wspominają o nim Ewangelie Mt 2
i Łk 1) oraz Heroda Antypasa, jednego
z synów Heroda Wielkiego (4 r. przed
Chr. do 39 r. po Chr.; jako tetrarcha
Galilei był on władcą Jezusa).

Antysemityzm: W Nowym Testamencie
odnaleźć można zarzuty stawiane Ży-
dom (np. J 5,10–18). Ponieważ jednak
chodzi tu zawsze o zagadnienia wiary,
a nie rasy, nie można tego nazwać anty-
semityzmem; ostatecznie można byłoby
mówić o antyjudaizmie. Trzeba jednak

zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące
wówczas wewnątrz narodu żydowskie-
go ugrupowania zwalczały się wzajem-
nie. Zostało to częściowo przejęte przez
pierwszych chrześcijan, którzy walczyć
musieli z religią żydowską o niezależ-
ność swej wiary. Zauważyć należy też, że
Izrael uchodzi w całej Biblii za przykład
Bożego wybrańca.
W Piśmie św., zarówno Starego jak
i Nowego Testamentu, odnaleźć można
dowody świadczące o tym, że Bóg nie
odwołuje swych obietnic danych ludowi
wybranemu. W Nowym Testamencie wy-
raża to najdobitniej św. Paweł w Liście
do Rzymian (9–11). Mówi tam o zba-
wieniu Izraela. Mimo to na przestrzeni
wieków uważano, że Stary i Nowy Te-
stament mają wymowę antyżydowską.

Pasja (łac. = cierpienie): Historia mę-
ki i śmierci Jezusa na krzyżu. Znane
są utwory muzyczne skomponowane do
tekstu historii męki Pańskiej według
jednego z czterech Ewangelistów, np.
Pasja według św. Mateusza z muzy-
ką J.S. Bacha, Pasja wg św. Łukasza
z muzyką K. Pendereckiego.

Wysoka Rada: Najwyższe żydowskie
gremium, zbierające się dla podejmo-
wania religijnych i politycznych decyzji
(o ile te ostatnie miały znaczenie pod pa-
nowaniem Rzymian). Składała się z 71
członków (starsi = szlachta; kapłani =
z rodu Aarona; uczeni w piśmie = teo-
lodzy), którym przewodniczył najwyższy
kapłan (urząd ten za czasów Jezusa nie
był już dziedziczny).

Droga krzyżowa: Dla upamiętnienia
cierpienia Jezusa w Jerozolimie, po-
cząwszy od średniowiecza, budowano
przy drogach i w kościołach stacje „dro-
gi krzyżowej”. W XIV stacjach przed-
stawiona jest męka Jezusa począwszy
od momentu pojmania Go, aż do złoże-
nia w grobie. Nowsze „drogi krzyżowe”
dodają XV stację – zmartwychwstanie.
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Pieta (wł. = litość, żal): Wizerunek Mat-
ki Bożej Bolesnej z martwym Jezusem
spoczywającym na Jej łonie.

Zgorszenie: Zgorszyć kogoś, to znaczy
przyczynić się do upadku jego wia-
ry i moralności. Najczęściej powodem

zgorszenia stają się ludzie. Zgorszenie
spowodować może i to, że Bóg działa
inaczej, niż oczekuje i wyobraża sobie
wierzący.

Głupota: Brak rozsądku, często wyni-
kający z zarozumiałości.

Zmartwychwstanie Jezusa

Co się stało z Panem Jezusem
po Jego bolesnej śmierci i złożeniu
ciała w grobie? W Składzie Apostol-
skim wyznajemy: „Jezus Chrystus
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał”.

Chrystus zstąpił do piekieł

Nowy Testament potwierdza,
że po śmierci – a jeszcze przed
swoim zmartwychwstaniem – Pan
Jezus przebywał w krainie zmar-
łych. Krainę zmarłych Stary Testa-
ment nazywa „piekłem” (otchła-
nią), Szeolem, ponieważ ci, co
się tam znajdują, nie mogą oglą-
dać Boga. Taki jest los wszystkich
zmarłych, złych i sprawiedliwych,
którzy oczekiwali na Odkupiciela.

Grecy owo miejsce zmarłych na-
zywali Hadesem. Oczywiście, nie
znaczy to, że los złych i dobrych
po śmierci jest taki sam. W przy-
powieści o bogaczu i ubogim Ła-
zarzu Jezus pokazuje, że Łazarz
został przyjęty „na łono Abraha-
ma” (Łk 16,22–26).

Po co Pan Jezus po śmierci
zstąpił do piekieł? Po to, aby wy-
zwolić dusze sprawiedliwych, które
oczekiwały Odkupiciela. Jezus nie
zstąpił do piekieł, by wyzwolić po-
tępionych, ani żeby zniszczyć piekło
potępionych, ale aby wyzwolić spra-
wiedliwych, którzy Go poprzedzili –
głosi nowy katechizm (KKK 633).

Stał się akt dziejowej sprawiedli-
wości. Wszyscy sprawiedliwi, któ-
rzy żyli na świecie od stworzenia
świata do narodzenia Chrystusa,
po śmierci Jezusa zostają przez
Niego wprowadzeni do nieba. Oni
pierwsi skorzystali z łaski zbawie-
nia i odkupienia wysłużonej przez
Jezusa. Anonimowy autor staro-
żytnej homilii na Wielką Sobotę
pisał:

Wielka cisza spowiła ziemię (...)
Cisza wielka, bo Król zasnął, zie-
mia się przelękła i zamilkła, bo Bóg
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zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził
tych, którzy spali od wieków (...)
Idzie, by odnaleźć pierwszego czło-
wieka, jak zgubioną owieczkę. Pra-
gnie nawiedzić tych, którzy siedzą
zupełnie pogrążeni w cieniu śmier-
ci; by wyzwolić z bólów niewolnika
Adama, a wraz z nim niewolnicę
Ewę, idzie On, który jest ich Bo-
giem i Synem Ewy (...) „Zbudź się,
który śpisz! Nie po to bowiem cię
stworzyłem, byś pozostawał spętany
w Otchłani. Powstań z martwych,
albowiem jestem życiem umarłych”.

Tak oto Jezus – po swej śmierci –
zbawił wszystkich sprawiedliwych,
którzy żyli przed Jego narodzeniem
od stworzenia świata. Otworzył im
bramy nieba.

Trzeciego dnia zmartwychwstał

Cały Skład Apostolski i mszal-
ne Credo ogniskują się – jak całe
chrześcijaństwo – wokół osoby Je-
zusa Chrystusa. Jak wiara w jed-
nego Boga jest wspólna chrześci-
janom, żydom i muzułmanom, tak
wiara w Jezusa Chrystusa, Boga
i Człowieka zarazem, jest wyróż-
nikiem chrystianizmu spośród in-
nych religii. Tylko chrześcijaństwo
jest chrystocentryczne.

Co jest główną prawdą wia-
ry o Chrystusie? Jego narodze-
nie w Betlejem? Jego życie ukryte
w zaciszu Nazaretu? Jego naucza-
nie przez trzy lata? Może Jego
męka i śmierć? Zmartwychwstanie
Chrystusa jest kulminacyjną praw-
dą naszej wiary w Chrystusa (KKK

638). Oczywiście, fakt zmartwych-
wstania Jezusa poprzedziło wyda-
rzenie Jego bolesnej męki i śmierci
krzyżowej na Golgocie. Nie można
tych zdarzeń sztucznie oddzielać
od siebie. Pan Jezus – własną mę-
ką, śmiercią i zmartwychwstaniem
zbawił i odkupił całą ludzkość – czy
o tym ona wie, czy nie wie. Nigdy
dość mocno to podkreślać.

Niemniej jednak centralną
prawdą o Chrystusie pozostanie
Jego chwalebne zmartwychwsta-
nie. W zmartwychwstaniu Jezus
ukazał się w blasku boskości jako
prawdziwy Syn Boży, Pan życia
i śmierci.

Historyczność zmartwychwstania
Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa jest
faktem historycznym, a jednocze-
śnie prawdą wiary. Najpierw zaj-
miemy się znakami zewnętrzny-
mi, które potwierdzają historyczne
wydarzenie zmartwychwstania. Do
nich należy wymienić: fakt śmierci
Jezusa, pusty grób, ukazywanie się
Zmartwychwstałego Chrystusa.

Fakt śmierci Jezusa

Wszyscy Ewangeliści stwierdza-
ją szczegółowo dwa procesy Jezusa:
żydowski i rzymski, które osta-
tecznie doprowadziły do wydania
na Jezusa wyroku śmierci przez
ukrzyżowanie.

Egzekucję ukrzyżowania po-
przedziło okrutne biczowanie Ska-
zańca i koronowanie cierniem, wy-
szydzanie i oplwanie. Już samo
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biczowanie mogło przyczynić się do
śmierci. Wyczerpany i pokrwawio-
ny Jezus musiał następnie nieść
ciężki krzyż na Górę Kalwarii,
na którym Go przybito gwoździa-
mi i przebito mieczem Jego bok.
Świadkowie ukrzyżowania patrzyli
na agonię Jezusa na krzyżu. Wresz-
cie Józef z Arymatei i Nikodem –
za zgodą władz rzymskich – pocho-
wali Jezusa w grobie. Piłat kazał
zaciągnąć straż przy grobie.

Czy można jeszcze wątpić w fakt
śmierci Jezusa?

Pusty grób Jezusa

Odkrycie pustego grobu Jezu-
sa było pierwszym elementem po
zmartwychwstaniu. Fakt pustego
grobu sprawdziły najpierw poboż-
ne niewiasty, potem Apostołowie
Piotr i Jan. Przekonali się, że
z Jezusem stało się coś więcej niż
z Łazarzem, który został przez
Niego wskrzeszony. Wskrzeszony
Łazarz – wcześniej lub później –
musiał umrzeć. Zmartwychwstały
Jezus już więcej nie umrze. Je-
go ciało stało się chwalebne. Mógł
zjawiać się apostołom, przychodząc
przez zamknięte drzwi i okna.

Ukazywanie się
Zmartwychwstałego

Maria Magdalena z przyjaciół-
kami przyszły w wielkanocny po-
ranek namaścić ciało Jezusa. One
pierwsze spotkały zmartwychwsta-
łego Jezusa i stały się pierwszymi

zwiastunami wieści o zmartwych-
wstaniu Pańskim. Oznajmiły ten
fakt apostołom. Jezus ukazał się
Piotrowi i Dwunastu. Aż do chwili
Wniebowstąpienia na Górze Oliw-
nej – przez 40 dni – Jezus ukazywał
się apostołom wiele razy po swoim
zmartwychwstaniu.

Ewangelie podają, że ukrzyżo-
wanie Jezusa było dla Jego uczniów
niezwykle wielkim wstrząsem. Wia-
ra uczniów Jezusa została poddana
ogromnej próbie. Mimo że Jezus
wcześniej zapowiadał konieczność
swojej męki, śmierci i zmartwych-
wstania, apostołowie byli zasmu-
ceni i przerażeni. Z trudnością
przyjmowali wieść o Jego powsta-
niu z martwych. Wydawało im się
to niemożliwe. Sądzili z począt-
ku, że widzą zjawę, a nie żywego
Chrystusa. Dopiero zesłanie Du-
cha Świętego umocniło ich wiarę
i dodało im odwagi.

Zmartwychwstanie – znakiem
boskości

Paweł, Apostoł narodów, nie na-
leżał do grona pierwszych uczniów
Jezusa. Nawrócił się dopiero póź-
niej. Wcześniej był zagorzałym fa-
ryzeuszem i prześladowcą chrześci-
jan. Nagłe nawrócenie, jakie prze-
żył w drodze z Jerozolimy do Da-
maszku, gdzie miał prześladować
chrześcijan, odmieniło go całkowi-
cie. Stał się misjonarzem narodów
pogańskich: od Palestyny, poprzez
Małą Azję, Grecję, aż do Rzymu.

Paweł w Pierwszym Liście do
Koryntian pisał: Jeśli Chrystus nie
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zmartwychwstał, daremne jest na-
sze nauczanie, próżna jest także wa-
sza wiara (1 Kor 15,14). Dlaczego?
Przez powstanie z martwych Je-
zus potwierdził prawdziwość tego
wszystkiego, co sam czynił i czego
nauczał, albowiem okazało się, że
Jezus jest rzeczywiście Bogiem. Ża-
den bowiem człowiek – ani przed
Nim, ani po Nim – własną mocą
nie powstał z grobu.

Co jeszcze ukryte jest w tajem-
nicy paschalnej, czyli w Misterium
Zmartwychwstania Pańskiego? Ta-
jemnica paschalna obejmuje dwa
aspekty dotyczące naszego życia.
Przez swą śmierć Jezus wyzwala
nas z grzechu. Natomiast przez
swe zmartwychwstanie Chrystus
otwiera nam dostęp do nowego
życia.

Ulubionym wyrażeniem św.
Pawła jest dychotomia między „sta-
rym” i „nowym człowiekiem”. Dzię-

ki męce i zmartwychwstaniu Jezu-
sa – w sakramentach Kościoła – po-
zbywamy się „starego człowieka”
i przyoblekamy w „nowego czło-
wieka”, który nie żyje już według
grzesznych pożądań, lecz duchem
panuje nad sferą cielesną.

Oczywiście, odrodzony na
chrzcie i bierzmowaniu „nowy czło-
wiek” musi stale być sprzymie-
rzeńcem Bożej sprawy: w sobie,
w odniesieniu do innych osób oraz
w kontakcie z Jezusem Zmartwych-
wstałym.

Czy gorąco pragnę być sprzy-
mierzeńcem Chrystusowej sprawy?
Czy gotów jestem w tym celu
codziennie opanowywać siebie
i wyrabiać sprawności moralne,
których potrzebuję najbardziej? Ja-
kie przymioty ducha są mi naj-
bardziej konieczne?

Oprac. ks. Adam Kroll

Chciwość – niewłaściwe pożądanie

Każdy człowiek wyposażony
jest w różne dary, które można wy-
korzystać w sposób właściwy lub
niewłaściwy. Trzeba się zastano-
wić, jaka istnieje relacja człowieka
do dóbr tego świata.

Chęć posiadania mieszka w ser-
cu każdego człowieka. To pragnie-
nie posiadania jest dobre i ma
swoje źródło w Bogu. Gdy pragnie-
nie posiadania znajdzie się w my-
ślach słabego człowieka staje się
niebezpieczne. Dlatego Bóg umie-

ścił w Dekalogu przestrogę :”Nie
pożądaj żadnej rzeczy, która jest
bliźniego.”

Chęć gromadzenia jest do-
bra, ale jest niebezpieczna. Do-
czesność ma tendencję do zniewo-
lenia człowieka. Jesteśmy podobni
do drzewa, które ma wydać piękny,
dobry i obfity owoc. Aby go wydać,
musi z jednej strony zapuścić ko-
rzenie w ziemię, a z drugiej strony
otworzyć się na działanie słońca.
Musi w tym być idealna harmonia.
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Ziemia to doczesność, słońce to Bóg
i wieczność. Jeśli człowiek poświę-
ci większość swego życia temu, by
wbić korzenie głęboko w ziemię,
nie zdąży wydać owocu, nie otwo-
rzy się na działanie słońca. Może
nawet zmarnować życie.

Drugie niebezpieczeństwo
pragnienia posiadania polega
na tym, że koncentruje ono
uwagę człowieka na bagażu,
a nie na bogactwie serca. Wła-
ściciel, a więc ten, który dźwiga
bogactwo, nie jest tak ważny, jak
zawartość niesionego przezeń ple-
caka. Tymczasem plecak nie po-
siada cech wieczności. Trzeba go
zostawić – serce natomiast nale-
ży przenieść w przestrzeń nowego
życia. W tej sytuacji liczy się więc
bogactwo serca a nie zawartość
plecaka. Dlatego mądry bardziej
zabiega o to, by kimś „być”, a nie

o to, by wiele „mieć”. Skarb bogac-
twa doczesnego jest tak wspaniały,
że może przesłonić Boga, stając się
bożkiem. Wielu ludzi jest gotowych
sprzedać swoją duszę za bogactwo
materialne.

Chciwość stanowi źródło
wielu innych grzechów. Czło-
wiek jest gotów zlekceważyć Boże
prawa, byle tylko zdobyć bogactwo.

W tej sytuacji Chrystus, który
ostro piętnował zakłamanie, czyli
pychę, odchylenie się człowieka od
prawdy, równie mocno przestrze-
ga nas przed niebezpieczeństwem
ukrytym w chciwości. Myśli tu nie
tyle o samym posiadaniu, lecz o
pokładaniu ufności w tym, co po-
siadamy. Człowiek, który ufa tylko
bogactwu, musi przegrać życie. Je-
zus mówiąc o tym, posługuje się
obrazem, który szokuje do dnia
dzisiejszego. „Łatwiej wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż bo-
gatemu wejść do królestwa niebie-
skiego” (Mt 19,24). Bogatemu tzn.
pokładającemu ufność w dobrach
doczesnych.

Na czym polega niewłaściwe po-
dejście do dóbr tego świata? Albo na
tym, by dużo mieć, a więc na gro-
madzeniu, albo na niewłaściwym
wykorzystaniu tego, co posiadamy.

Dużo mieć. Dążą do tego dwie
wady. Pierwszą jest chciwość, czy-
li brak umiaru w zdobywaniu dóbr
tego świata. Chciwym jest ten, któ-
remu zawsze mało, mało; umiera
i jeszcze mu mało. Chciwy nie
potrafi sobie powiedzieć – dość.
Druga wada to skąpstwo. Skąpy

20



ma, ale nie zabiega o to, by się
bogacić, lecz tym, co ma, nie chce
się podzielić. Nie otworzy swej dło-
ni, aby ubogacić drugiego. Skąpy
człowiek mając, nie potrafi się po-
dzielić. Nie da i nie pożyczy. Na
tym polega istota skąpstwa.

Drugi niewłaściwy kierunek po-
dejścia do dóbr tego świata to
niemądre wykorzystanie tego, co
posiadamy. I tu jeszcze dochodzą
dwie wady: rozrzutność i mar-
notrawstwo. Można dużo mieć
i szybko stracić, w sposób bez-
myślny i nieodpowiedzialny. Druga
wada to marnotrawstwo, czyli nisz-
czenie tego, co człowiek posiada.
Wypływa ono z braku odpowie-
dzialności za rzeczy, które są w jego
rękach. W naszej polskiej rzeczy-
wistości można obserwować choro-
bę marnotrawstwa, spotęgowaną
przez niewłaściwe ustosunkowanie
się do własności społecznej.

Jakie są skutki tego niewłaści-
wego odniesienia się do dóbr tego
świata? Skąpi i chciwi mają nie-
czułe serca. Potrafią przejść obo-
jętnie obok ludzi potrzebujących.
Bywa, że skąpi umierają z gło-
du, siedząc na worku pieniędzy.
Materializm to wirus, wywołujący
chorobę skamieniałości serca.

Drugim bolesnym skutkiem jest
niepokój. Chciwy, któremu ciągle
jest mało, śni po nocach o tym,
w jaki sposób może mieć jeszcze
więcej. Skąpy, który już bogactwo
zgromadził, martwi się, jak zabez-
pieczyć to, co posiada i dlatego

żyje w ciągłym strachu. Materiali-
ści to ludzie ciągle niezadowoleni;
rzadko przeżywają radość sukce-
su, ponieważ zastanawiają się nad
tym, w jaki sposób zgromadzić
jeszcze większe pieniądze.

Sknera, a więc człowiek skąpy,
staje się niezwykle uciążliwy dla
swego otoczenia. Skąpy mąż roz-
liczy swoją żonę co do złotówki.
Życie z takim człowiekiem staje się
koszmarem. Materializm rozrywa
więzy serca i niszczy miłość.

Człowiek chciwy i skąpy ła-
two wchodzi na drogę nieuczci-
wości. Chcąc pomnożyć swój ma-
jątek, godzi się na kradzież i kłam-
stwo, gotów jest na łamanie prawa.
Materializm najczęściej prowadzi
człowieka do więzienia.

Jak leczyć tę groźną chorobę
ducha? Trzeba umieć pomagać
potrzebującym, czyli ponad bo-
gactwem należy zawsze stawiać
człowieka. Należy także odczytać
dokładnie Ewangelię i prześledzić
jej podejście do dóbr tego świata.
Jest to najdoskonalsza instrukcja,
jaką posiadamy na ziemi. Uka-
zuje ona, w jaki sposób należy
do owych dóbr podejść. Pełne od-
czytanie Ewangelii pod tym ką-
tem jest jeszcze ciągle przed nami.
Najchętniej posługujemy się tylko
pewnymi wersetami, np.: „Sprze-
daj wszystko, co posiadasz, i rozdaj
ubogim”, bez harmonizowania tej
wypowiedzi z całą nauką Ewange-
lii. Takie odczytanie jest karykatu-
rą Ewangelii, a nie nauką Jezusa
Chrystusa.
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Dokładnie należy kontrolo-
wać wydatki. Dokonywać wła-
ściwego wyboru. Trzeba dokładnie
kontrolować to, w jakiej mierze na-
bywane rzeczy są nam potrzebne.

Wreszcie ważna jest profilakty-
ka dla tych, których bakcyl chci-
wości czy skąpstwa jeszcze nie
dotknął. Oto pierwszy istotny jej
element. Należy oceniać ludzi we-
dług bogactwa ich serca, a nie we-
dług zawartości ich kieszeni. Być
człowiekiem o bogatym sercu.
Może być jednocześnie bogate ser-
ce i bogata kieszeń, ale może być
tylko bogate serce i pusta kie-
szeń. Strzeżmy się ludzi o bogatej
kieszeni i o pustym sercu, bo no-
szą oni w nim wirusy znieczulicy
i skamieniałości.

Trzeba szukać kontaktu z ludź-
mi, którzy nie są niewolnikami
dóbr tego świata, bo to jest choroba
bardzo zaraźliwa. Trzeba pozosta-
wać w kręgu tych, którzy są wolni,
którzy umieją w sposób twórczy
posługiwać się tym, co posiadają.

Trzeci element: Umieć ze spo-
kojem przyjąć stratę dóbr do-
czesnych – wtedy, gdy coś zgu-
bimy, gdy coś ulegnie zniszczeniu
albo zostanie skradzione. Pamię-
tajmy o przestrodze Chrystusa, że
skarby tego świata kradnie zło-
dziej, gryzie mól, niszczy rdza.
Taka jest prawda. Spokojne podej-
ście do straty jest wykładnikiem
mądrości człowieka.

Należy cieszyć się tym, co po-
siadamy i mieć cierpliwość przy
zdobywaniu rzeczy niezbędnie ko-
niecznych. Chciwość niszczy serce
nie tylko wtedy, gdy człowiek dużo
ma. Chciwość może je zniszczyć
i wtedy, gdy człowiek nie ma nic.
Chciwość jest wtedy niszczącym
pragnieniem posiadania.

Umiejmy dziękować Chrystu-
sowi za przykład Jego wolności
wobec dóbr tego świata.

Oprac. ks. Adam Kroll

RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę, 18 marca br. odbyło
się spotkanie Duszpasterskiej Rady
Parafialnej. Na wstępie ksiądz pro-
boszcz Edward Szymański pozdro-
wił wszystkich zebranych i przed-
stawił dwóch nowych członków Ra-
dy, Waldemara Zduna z Trąbek
Wielkich i Jana Selkę z Kleszczewa.
Ksiądz pokrótce wspominał działal-
ność Rady Duszpasterskiej z począt-
ku lat siedemdziesiątych ubiegłego

stulecia, kiedy rozpoczynał pracę
w naszej parafii.

Obecne spotkanie koncentrowało
się wokół następujących spraw:

1. Przygotowanie parafii do obcho-
dów 25-lecia koronacji obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej.

2. Uroczystość patriotyczno-religij-
na w Czerniewie.
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3. Co dalej z kościołem w Ełganowie?

4. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu
św. Ojca Pio.

5. Sprawy bieżące, m.in. prace przy
kościele trąbkowskim, dewastacja
figury Jezusa Miłosiernego w ka-
pliczce przy ul. Ełganowskiej, Droga
Krzyżowa ulicami Trąbek Wielkich,
Wielkanoc.

Nawiązując do obchodów 25-lecia
koronacji, ks. prałat podkreślił
znaczenie trwającej peregrynacji
w rodzinach kopii obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. Zapowiedział
w dniach 9–11.06.2012 Misje Ma-
ryjne, jak też całodobową adorację
Najświętszego Sakramentu. Główna
uroczystość 25-lecia odbędzie się we
wtorek, 12 czerwca o godz. 18.00
w kościele w Trąbkach Wielkich.
Mając na uwadze to wydarzenie,
ksiądz proboszcz prosił, aby jak naj-
większa liczba parafian włączyła się
do przygotowań.

Uroczystość patriotyczno-religijna
poświęcona siódmej rocznicy śmier-
ci bł. Jana Pawła II będzie połączona
z odpustem w Czerniewie.

Ksiądz proboszcz omówił obecną
sytuację kościoła w Ełganowie. Pod-
kreślił, że ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź dekretem ustanowił
go kościołem rektorskim i przydzie-
lił tam księdza rektora. Ponieważ
mieszkanie nad zakrystią nie jest
jeszcze gotowe, przydzielony ksiądz
nie ma gdzie mieszkać. Po dys-
kusji ustalono konieczność dalszej
zbiórki ofiar w rodzinach parafii
w celu przystosowania mieszkania
do użytku, a pozostałe inwestycje

w tym kościele przeprowadzi jego
nowy gospodarz.

Ksiądz proboszcz E. Szymański po-
informował również, że stoi przed
nami jeszcze kolejne zadanie – bu-
dowa Domu Ulgi w Cierpieniu św.
Ojca Pio w pobliżu Domu Pielgrzy-
ma w Trąbkach Wielkich. Będzie to
miejsce schronienia dla ludzi, któ-
rzy będą w trudnej sytuacji choroby
i ograniczonej samodzielności. Są
już czynione starania w tej sprawie,
a więcej szczegółów przekażemy po
wstępnych uzgodnieniach.

W dalszej części spotkania omó-
wiono sprawy bieżące. Przewodni-
czący Rady Parafialnej Józef Sroka
przypomniał, że zobowiązał się do
wymiany krzyża misyjnego przy ko-
ściele i uporządkowania terenu wo-
kół grobów przy kościele. Zapewnił,
że na przełomie kwietnia i maja bę-
dzie to zrobione. Ksiądz proboszcz
prosił, aby parafianie bardziej włą-
czali się do prac przykościelnych, bo
jemu przychodzi to coraz trudniej.
Z wielkim rozgoryczeniem ksiądz
poinformował, że po raz kolejny
uszkodzono figurę Jezusa Miłosier-
nego w kapliczce na osiedlu. W tej
sprawie trwa dochodzenie. Może do-
wiemy się, kto dokonał dewastacji
i co dalej zrobić z tą sprawą? Na
koniec ustalono, że w Niedzielę Pal-
mową o godz. 15.00 na ulicach Trą-
bek Wielkich, wzorem lat ubiegłych,
odbędzie się Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Spotkanie Rady Dusz-
pasterskiej zakończyło się modlitwą
o Boże błogosławieństwo w dalszym
działaniu.

Józef Sroka
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65 LAT ZRZESZENIA

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Rok 2011 i początek 2012 to
czas obchodów 65-lecia działalności
LZS na terenach wiejskich. Koła
i ogniwa zakładane od 1946 roku
przerodziły się z czasem w gęstą
sieć klubów, ogniw i kół. Wielu me-
dalistów olimpijskich, zdobywców
medali mistrzostw świata i Eu-
ropy wywodzi się właśnie z Ziel-
nego Bractwa, jak nazywani są
sportowcy spod znaku LZS. Rów-
nież w naszej gminie przez lata
z większymi i mniejszymi sukce-
sami LZS-y odgrywały dużą rolę
wychowawczą i promującą sport,
rekreację i turystykę wśród dzieci
i dorosłych.

W połowie grudnia ubiegłe-
go roku odbyło się w GOKSiR
w Trąbkach Wielkich spotkanie,
na którym Sekretarz Pomorskiego
Zrzeszenia LZS Wiesław Szczo-
drowski wręczył pamiątkowe me-
dale 65-lecia LZS przyznane przez
Radę Główną działaczom, którzy
sporą część swego życia poświęcili
społecznie na rzecz innych, promu-
jąc sport i rekreację. Pamiątkowe
medale trafiły do ponad 30 osób
z 3 pokoleń sportowców i działaczy.

W kwietniu 2012 roku odbędą
się wojewódzkie uroczystości jubi-
leuszowe. Wydana zostanie także

publikacja książkowa pt. „Abeca-
dło sportu ludowego w wojewódz-
twie pomorskim.” Również sukce-
sy sportowców i turystów z gminy
Trąbki Wielkie będą w niej umiesz-
czone. Nad rozdziałem o sporcie
ludowym na ziemi trąbkowskiej
pracowali Sylwester Maliszewski,
Wiesław Kempa i ja. W ślad za
publikacją o sporcie w wojewódz-
twie zrodziła się myśl wydania
dużej publikacji książkowej o spo-
rcie w gminie Trąbki Wielkie.

Zachowało się sporo materiałów
skrzętnie przechowywanych przez
sportowców i działaczy z terenu
gminy. Okazją do wydania publi-
kacji książkowej będzie jubileusz
40-lecia powołania do życia Rady
Gminnej LZS w Trąbkach Wiel-
kich, które miało miejsce 10 maja
1973 r. Chcemy przypomnieć osoby,
które zakładały koła LZS w latach
pięćdziesiątych: Manfred Kratzke
w Trąbkach Wielkich, Alfons Ry-
chłowski w Sobowidzu, Gerard
Schweitzer w Ełganowie i wielu
innych. Warto ocalić od zapomnie-
nia na kartach książki dziesiątki
sportowców ze wszystkich wsi, któ-
rzy w minionych latach uprawiali
wiele dyscyplin sportu, reprezen-
tując swoje sołectwa a także gminę
na zawodach powiatowych, woje-
wódzkich czy nawet krajowych.

24



Wspomnieć należy, że w minionym
40-leciu Radą Gminną i Gmin-
nym Zrzeszeniem LZS w Trąb-
kach Wielkich kierowali: Leon Wi-
watowski, Sylwester Maliszewski,
Antoni Rychlicki, Wiesław Kempa,
Marian Płotka, Jan Trofimowicz,
a od grudnia 2011 Roman Zielke.

W imieniu działaczy GZ LZS
zwracam się z prośbą do wszyst-
kich czytelników o udostępnienie
jakichkolwiek materiałów dotyczą-
cych wydarzeń sportowych (szcze-
gólnie tych sprzed wielu lat) – foto-
grafii, dyplomów, wycinków praso-
wych itd, aby zrobić kopię lub skan
i wykorzystać w publikacji. Nie

chcemy zatrzymywać Państwa ma-
teriałów. W gronie redakcyjnym są:
Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich,
Sylwester Maliszewski z Gołębiew-
ka, Roman Zielke z Kleszczewa
oraz Jan Trofimowicz z Ełganowa.
W imieniu autorów książki proszę
o przekazywanie i udostępnianie
materiałów Wiesławowi Kempie.
Chcę tylko wspomnieć, że kilka
rozdziałów książki już powstało.
Ufam, że wspólnie uda nam się
ocalić od zapomnienia wiele rado-
snych chwil i oddanych sportowi
ludzi z naszej małej ojczyzny.

Jan Trofimowicz junior

Sportowcy i działacze LZS z gminy Trąbki Wielkie na uroczystości jubileuszowej
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Czcigodni jubilaci Maria i Mieczysław Papis

Ksiądz proboszcz Edward Szymański przedstawia wiernym z Ełganowa księdza
rektora Bolesława Antoniowa
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

3 marca 50-lecie sakramentu mał-
żeństwa obchodzili Maria i Mie-
czysław Papis z Kleszczewa. Z tej
okazji w kościele w Trąbkach Wiel-
kich odprawiona została Msza św.
dziękczynna i o dalsze błogosławień-
stwo Boże dla zacnych Jubilatów.

***
Z dniem 19 lutego ks. Bolesław
Antoniów został mianowany przez
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia
rektorem kościoła filialnego w Ełga-
nowie, z zachowaniem obowiązków
dyrektora Ośrodka Caritas w Trąb-
kach Wielkich. Tego dnia w kościele
w Ełganowie odbyła się uroczystość
powitania nowego księdza przez pro-
boszcza naszej parafii ks. prałata
Edwarda Szymańskiego oraz wier-
nych z Ełganowa.
Ponieważ funkcja rektora kościoła
jest mało znana, wyjaśniamy, że zgod-

nie z Kodeksem Prawa Kanoniczne-
go, rektora kościoła mianuje swo-
bodnie właściwy miejscowo biskup
diecezjalny, który poza opieką nad
kościołem i sprawowaniem w nim
funkcji liturgicznych, może obarczyć
rektora innymi, dowolnymi obowiąz-
kami duszpasterskimi lub funkcjami.
Bez zgody rektora w kościele mu pod-
ległym nie wolno nikomu sprawować
żadnych funkcji liturgicznych. Rek-
torowi nie wolno sprawować w swo-
im kościele żadnych funkcji parafial-
nych należących do proboszcza (jak
np. udzielanie chrztu, asysta przy
zawieraniu małżeństw, sprawowanie
pogrzebów), chyba że działa w po-
rozumieniu i za zgodą proboszcza
parafii, na terenie której znajduje się
powierzony kościół.

Opracował S. D.

Daleki od użytkowego jest stan mieszkania nad zakrystią kościoła w Ełganowie

27



WIERSZE

Przed wizerunkiem
Najlepsza Matko z ziemskich Matek, klęczę przed Twoim wizerunkiem
I wpatruję się w Twoją piękną, lecz zatroskaną twarz
Twój zatroskany wzrok przypomina mi, że mam żyć według Dekalogu
Który jest przewodnikiem na mojej ziemskiej drodze do nieba

Najlepsza Matko, już nie pamiętam ile razy obiecywałam poprawę
Że zmienię się i że będę próbować przezwyciężać zło dobrem
Lecz zawsze moje słowa były puste, za które bardzo przepraszam
Mam świadomość, że jedno słowo przepraszam nie zagoi rany
Która jest w Twoim matczynym sercu przez moje wypowiedziane

[puste słowa

Najlepsza Matko, klęcząc przed Twoim wizerunkiem
Błagam Cię wlej w moje zatwardziałe serce więcej miłości i pokory
Ponieważ pragnę wrócić do moich bliskich odmieniona i bardziej

[szczęśliwa
Żebym mogła przezwyciężać zło dobrem

Marzena Hansch

Świadectwo
Przez całe życie chodzę codziennie do szkoły
W niej staram się uczyć dobroci, miłości i pokory
Chociaż wiem, że nauka mi nie najlepiej wychodzi
Lecz pragnę ukończyć szkołę z bardzo dobrym świadectwem
Aby wspiąć się po stromych schodach do niebieskiej krainy

Mój Nauczycielu, włóż w moje życie jedno ziarenko Twojej dobroci
Żebym mogła nauczyć się jak być dobrym
Mój Nauczycielu, wlej w moje serce jedną malutką kropelkę Twojej miłości
Żebym mogła nauczyć się jak pokochać mojego wroga
Mój Nauczycielu, włóż w moje życie jedno ziarenko Twojej pokory
Żebym mogła nauczyć się jak dobrze przetrwać wszystkie upokorzenia

Gdy już stanę przed Tobą by odebrać świadectwo ukończenia szkoły
Moim pragnieniem jest się dowiedzieć od Ciebie mój najlepszy Nauczycielu
Że bardzo dobrze zdałam egzamin z życia i że jest dla mnie nagroda

[w niebieskiej krainie
Przepiękny i wieczny dom, który sama sobie wybudowałam przez całe

[ziemskie życie!

Marzena Hansch
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INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2012
Przez cały kwiecień odprawiana jest
Msza św. gregoriańska za śp. Heinza
(Henryka) Stefan.

1. 700: Za śp. Gerarda, Helenę,
Pawła i Karola Lewandowskich
830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Trybów i Sulewskich
1000, Ełganowo:
Za śp. Genowefę Sroka
(11. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
1130: Za śp. Jana
Łaszczewskiego (w urodziny)
1800: Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)

2. Za śp. Teresę i Aleksandra
Okoniewskich

3. Za śp. Ryszarda i Jarosława
Kruków

4. a) Za śp. Zbigniewa
Gorzyńskiego
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Czerniewo: Za śp. Jana
Zawickiego i Józefa
Kamińskiego

5. Za śp. Urszulę Krause
8. 700: Za śp. Kazimierza Ogórka

830, Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Agnieszki i Daniela Rogalskich
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1000, Ełganowo: Za śp. Jana
i Łucję Kaszubów oraz Jana
Kielasa
1130: a) Za śp. Kazimierza
Stanolewicza i zmarłych
z rodziny Selków

b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
1800: Za śp. Monikę (5. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów

9. 730: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Gabrieli
i Edwarda Ziemianów
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Annę i Bronisława
Sokołowskich
900, Czerniewo: W intencji
parafian
1000, Ełganowo: Za śp. Jana
Drożyńskiego (1. rocznica
śmierci)
1100: a) Za śp. Władysława
Szepietowskiego (22. rocznica
śmierci) i Romana
Walczewskiego (31. rocznica
śmierci)
b) W intencji Ojczyzny
(w przeddzień 2. rocznicy
katastrofy smoleńskiej)
1800: Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)

10. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
11. 1700, Czerniewo:

Za śp. Leokadię Grot
1800: a) Za śp. Mariana
Góralskiego (2. rocznica
śmierci)
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)

12. a) Za śp. Urszulę Krause
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Ełganowo: Za śp. Alojzego,
Jana i Józefa Pelowskich
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13. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
14. O zdrowie i Boże

błogosławieństwo dla Mariana
Dzwonkowskiego w urodziny
1930, neokatechumenat:
Za śp. Józefa Sikorę

15. 730: Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
900, Czerniewo: Za śp. Ger-
trudę Dończyk
1000, Ełganowo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo dla
Danuty i Sławomira Kusajów
w 21. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1100: Za zmarłych z rodzin
Latochów, Matyjaszkojciów
i Grodziów

16. O Boże błogosławieństwo
i światło Ducha Świętego dla
Weroniki i Natalii

17. Za śp. Eckharda i Tomasza
Sławińskich

18. Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk (przeniesiona
z 26 maja)

19. a) Za śp. Zbigniewa
Gorzyńskiego
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Ełganowo: Za śp. Martę, Annę,
Urszulę, Erykę i Leona Kinder
oraz Jadwigę Drobniewską

20. Za śp. Jana Kielasa (4. rocznica
śmierci)

21. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
1930, neokatechumenat:
Dziękczynna za nawiedzenie
Matki Bożej Trąbkowskiej
u Gerdy Skibowskiej oraz za
zmarłych z rodzin Skibowskich
i Sulewskich

22. 730: Za śp. Metę Cymermann
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
900, Czerniewo: Za śp. Jerzego
Kowalczyka i za zmarłych
z rodzin Kowalczyków
i Cesarczyków
1000, Ełganowo:
Za śp. Waldemara, Franciszka
i Teodora Wiebe
1100: a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Wiesławy
i Tomasza Laskowskich
w 6. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Józefa Grzelaka
(4. rocznica śmierci)
i za zmarłych z rodzin
Grzelaków i Lisiaków
1800: Za śp. Alfonsa
Jakubowskiego (17. rocznica
śmierci)

23. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anny
i Kazimierza Gorlewskich
w 50. rocznicę sakramentu
małżeństwa

24. Za śp. Pelagię (33. rocznica
śmierci) i Wiktora Bławatów
(Msza św. za zmarłych z rodziny
Homa przeniesiona na 4 maja)

25. Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Czerniewo: Dziękczynna
i o Boże błogosławieństwo
dla Ireny i Jerzego Ptachów
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa

26. a) Za śp. Teresę Bębenek
(10. rocznica śmierci)
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
Ełganowo: Za śp. Annę
i Bronisława Sokołowskich
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27. Za śp. Jarosława (1. rocznica
śmierci), Czesława i Bogdana
Gdańców

28. 730, Sucha Huta (u sióstr):
Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
1800: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Joanny i Jana Reców
w 12. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Urszuli Kelpin w 89. urodziny
1930, neokatechumenat:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Wojciecha
Kosińskiego z okazji imienin

29. 730: Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
900, Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka
1000, Ełganowo:
Za śp. Elżbietę Kusaj
(3. rocznica śmierci)
1100: Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drągów oraz Zygmunta Dubielę
b) Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich
1800: Za śp. Józefa Tkaczyka
i jego rodziców

30. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Eleonory i Franciszka Groszów
w 40. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Henryka Stefan
(gregoriańska)
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ROCZNICE
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

3 kwietnia: Julia Zajączkowska, Mikołaj Wilczkowiak;
24 kwietnia: Xawery Daniel Martyniuk, Michalina Anna Baumgart

Rocznice sakramentu małżeństwa
24 kwietnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Walaszewskiej) i Tomasza Brokosów
6 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Strukiel) i Krzysztofa Jagodzińskich
27 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Dymińskiej) i Rafała Kuduków
19 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Grażyny (z d. Czajka) i Waldemara Piontków
26 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Jaszczyk) i Sławomira Krawczyków
19 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Jakowskiej) i Waldemara Wochowskich
25 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny (z d. Walenciak) i Jerzego Ptachów
25 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny (z d. Sławna) i Konrada Walaszewskich
25 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Henryki (z d. Misior) i Jerzego Lewandowskich
25 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Papis) i Mirosława Mickiewiczów
25 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Heleny (z d. Kinowskiej) i Stanisława Tarczyńskich
17 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Mach) i Józefa Szauerów
24 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Teresy (z d. Abram) i Zbigniewa Gadomskich
8 kwietnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Bachusz) i Jana Orczykowskich
29 kwietnia: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Eleonory (z d. Butowskiej) i Franciszka Groszów

Odeszli do Pana
27 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Jarosława Gdańca

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


