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Po górach, dolinach
rozlega się dzwon,
Anielskie witanie
ludziom głosi on:

Ave, Ave,
Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś,
Zdrowaś Maryja.



POKŁOSIE NAWIEDZENIA RODZIN
przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej

Celem nawiedzenia rodzin jest
przygotowanie parafian do uroczy-
stości 25-lecia papieskiej korona-
cji cudownego obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej, dokonanej 12 czerw-
ca 1987 r. Nawiedzenie rodzin roz-
poczęło się w pierwszą niedzielę
Wielkiego Postu 2011 r. i trwać bę-
dzie do 9 maja 2012 r. Objęło wioski
Czerniec, Czerniewo, Kleszczewo,
Ełganowo i Trąbki Wielkie. Były
duże przerwy w nawiedzeniu – czas
kolędy i Wielki Tydzień. Razem
z ks. kanonikiem Adamem każ-
dego wieczoru przewodniczyliśmy
rodzinnej modlitwie Maryjnej, do-
konując zawierzenia rodziny opiece
Matki Bożej.

Ogólnie muszę stwierdzić, że pa-
rafianie przyjęli to wezwanie bar-
dzo odpowiedzialnie i co najmniej
95% rodzin przyjęło u siebie Mat-
kę Bożą Trąbkowską. Za to Wam
gorąco dziękuję. „Bóg zapłać”.

Odnotowaliśmy wiele pozytyw-
nych postaw naszych rodzin.
� Były przygotowane mieszkania

oraz przygotowany ołtarzyk do-
mowy. Zawsze był świeży obrus,
kwiaty, świece.

� We wioskach rodziny przejmowa-
ły obraz od sąsiadów, a my, ka-
płani przybywaliśmy z Najświęt-
szym Sakramentem, słuchaliśmy
też spowiedzi św. domowników
(przytłaczająca większość z niej

korzystała) i udzielaliśmy obec-
nym Komunii św. Naprawdę wy-
jątkowo zdarzało się, że obraz
był u kogoś dwa dni, bo nikt
z sąsiadów go nie odebrał.

Owszem, nie wszędzie było ide-
alnie i cudownie.
� Zdarzały się ucieczki przed ka-

płanem. Dotyczy to zwłaszcza
młodzieży męskiej, a nawet –
ojców rodzin (to tchórze, takich
bym nie przyjął do pracy, ani
nie radził wstępować w związki
małżeńskie). Żony, matki próbo-
wały kłamliwie ich usprawiedli-
wiać, a oni sterczeli pod sklepem
z puszkami piwa. Ale były i takie
mamusie, które nad tym ze łzami
w oczach ubolewały i nie kry-
ły smutku i zawodu doznanego
od swoich dorastających „boha-
terów”.

� W rodzinach religijnie obojętnych
można było zaobserwować, że po
przyjęciu obrazu nie było skupie-
nia modlitewnego, ale oglądanie
telewizji, a ktoś obserwował, czy
ksiądz nie nadchodzi. Gdy go za-
uważono, to szybko wyłączano te-
lewizor i „pobożnie” przyjmowa-
no księdza propozycjami: „może
kawki, herbatki?”

� Zaniepokoiłem się, że w wielu ro-
dzinach „katolickich” domownicy
nie znają najbardziej podstawo-
wych modlitw. Problem był nawet
z modlitwą „Zdrowaś Maryjo...”
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czy z odpowiedziami na wezwa-
nia Litanii Loretańskiej, a modli-
twa „Pod Twoją obronę...” rodziła
trudności nie do przejścia.

W Trąbkach Wielkich wierni
przynosili obraz do kościoła lub
przekazywali go do następnej ro-
dziny. Rodzina przyjmująca obraz
uczestniczyła we Mszy św., korzy-
stając według potrzeby ze spowiedzi
św. Zazwyczaj domownicy przyby-
wali także na Mszę św. w dniu
następnym, po zakończeniu nawie-
dzenia. Oczywiście były przypad-
ki nie przystąpienia do spowiedzi
i Komunii św., jak i przypadki nie
przyjęcia obrazu. Najczęściej to się
zdarzało na Osiedlu Leśnym.

Wzruszające były sytuacje, gdy
wierni po kilku latach przystępowali
do spowiedzi, by godnie i z czystym
sercem przyjąć tak wielkiego Gościa,
Maryję.

Niezależnie od gorliwej czy mniej
gorliwej postawy wiernych Ona,
Matka Boga i nasza Matka, wę-
drowała, by zagrody nasze odwie-
dzić i wypraszać u Syna potrzebne
nam duchowe dary. Są pozytywne
owoce tego nawiedzenia. Niektórzy
zaczęli regularnie całymi rodzina-
mi uczęszczać na niedzielne Msze
św. Wielu po latach (jak wspo-
mniałem) przystąpiło do spowiedzi.
Parafianie stali się bardziej odpo-
wiedzialni i wrażliwi na potrzeby
Kościoła. Niektórzy prosili o Mszę
św. dziękczynną za łaskę nawiedze-
nia rodziny przez Maryję. Myślę,
że to jest najpiękniejszy przejaw
wdzięczności. Niewątpliwie wielu
podjęło zobowiązania i postanowie-
nia, które będą usiłowali realizować

w swoim dalszym życiu. Osobiście
bardzo cenię sobie to, że mogłem
codziennie wieczorem być w innej
parafialnej rodzinie i po wspólnej
rodzinnej modlitwie chwilę poroz-
mawiać z domownikami o ich życiu,
wierze, problemach.

Dziękuję drogim parafianom
za gościnne przyjmowanie nas
kapłanów-duszpasterzy w swoich
mieszkaniach. Z księdzem kanoni-
kiem podjęliśmy „uchwałę-postano-
wienie”, że nigdzie nie skorzystamy
z poczęstunku, nawet w formie her-
baty, by po pierwsze, nie rozpraszać
pani domu przygotowaniem poczę-
stunku, a po drugie, by móc spokoj-
nie porozmawiać z domownikami.
Jesteśmy wierni temu postanowie-
niu do końca peregrynacji obrazu.

Szczerze mówiąc, ja spodziewa-
łem się większych owoców tego pa-
rafialnego nawiedzenia. Liczyłem,
że wielu poprosi o przyjęcie do
wspólnoty Żywego Różańca. Trze-
ba bowiem uzupełnić róże niepełne,
których starsi członkowie zmarli.
Liczyłem, że ożywi się sobotnia
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Coraz też mniej osób uczest-
niczy w sobotniej Nowennie Ma-
ryjnej i nabożeństwach pierwszych
sobót miesiąca. Przecież sobota jest
dniem wolnym od pracy, a zarazem
poświęconym szczególnemu uczcze-
niu Matki Najświętszej. Gdy się
kogoś kocha, to pragnie się spo-
tkania i rozmowy. Niestety Jezus
i Maryja nie są u nas kochani. Ja
przeżywam to bardzo boleśnie. Są
to w widoczny sposób zawiedzione
moje nadzieje.
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Ufam i wierzę, że Maryjny mie-
siąc maj, ostatni przed uroczysto-
ściami jubileuszowymi, ożywi po-
bożność Maryjną w rodzinach na-
szej parafii.

Raz jeszcze dziękuję Bogu, że dał
mi siły, by codziennie przewodniczyć
modlitwie w rodzinach i Wam, dro-
dzy parafianie za gościnne przyjęcie
Maryi w swoich mieszkaniach. Oby

to przedsięwzięcie przyniosło owoce
świętości. Za mojego pasterzowania
wśród Was, a zapewne i mojego
życia, takiego nawiedzenia w rodzi-
nach naszej parafii już nie będzie.
Niech dobry Bóg Wam wszystkim
za wszystko wynagrodzi.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Maj 2012

3 maja: Uroczystość NMP
Królowej Polski

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
Kol 1,12–16
J 19,25–27

6 maja: 5. Niedziela
Wielkanocna

Dz 9,26–31
1 J 3,18–24
J 15,1–8
Każdą latorośl, która nie przynosi
we Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już je-
steście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie
we Mnie, a Ja w was [będę trwać].
Podobnie jak latorośl nie może przy-
nosić owocu sama z siebie – jeśli
nie trwa w winnym krzewie – tak
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić (J 15,2–5).

Kiedy ucinamy gałąź, która nas
łączy z winnym krzewem? Wtedy,
kiedy myślimy tylko o sobie i wy-
daje nam się, że należymy tylko
do samych siebie. Kiedy wierzymy
tylko we własny umysł, własny ge-
niusz, własne możliwości, własną
technikę. Kiedy ulegamy pokusie,
jaką diabeł podsunął pierwszym ro-
dzicom w raju: „Staniecie się jako
bogowie”.

Co stanie się ze strumieniem, który
nie płynie do rzeki? Wyschnie.

Co stanie się z wróblem, który
wyleci z gniazda? Zginie.

Co stanie się z człowiekiem, który
odrywa się od Boga? Traci sens
życia. Może być człowiekiem boga-
tym, najedzonym, wykształconym,
potężnym techniką; może przedłu-
żać sobie życie i jednocześnie być ni
w pięć, ni w dziewięć. Wszystko ma,
ale nie wie, po co. Jest tragicznie
zagubiony, oderwany od Najważ-
niejszego Sensu, nie ma łączności
z Bogiem.
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13 maja: 6. Niedziela
Wielkanocna

Dz 10,25–26.34–35.44–48
1 J 4,7–10
J 15,9–17
...aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna (J 15,11).
Ustaliło się takie mniemanie, że
radość jest przeciwstawieniem cier-
pienia. Tutaj cierpimy, męczymy
się, a w niebie będziemy przeżywali
radość.
W duchu naszej wiary radość i cier-
pienie nie są pojęciami wyklucza-
jącymi się. Można przeżyć radość
pośród cierpień, pośród utrapień
i zobaczyć otwarte niebo. Człowiek,
który jest w łączności z Panem
Bogiem – choćby go spotykały nie
wiadomo jakie choroby i trudności
– ma na ziemi wewnętrzny spokój,
wewnętrzne życie łaski w sobie.
Nie można łączyć radości z życiem
po śmierci, ale trzeba pomyśleć, ile
razy byłem w życiu szczęśliwy pomi-
mo cierpień. Naszym udziałem nie
jest unikanie ziemskich cierpień, ale
przeżywanie radości pośród wszyst-
kiego tego, co nas dotyka, gnębi
i boli.

20 maja: Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

Dz 1,1–11
Ef 1,17–23
Mk 16,15–20
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym,
którzy uwierzą: w imię moje złe
duchy będą wyrzucać, nowymi języ-
kami mówić będą; węże brać będą do
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce

kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie
(Mk 16,17–18).

Wprawdzie słowa te wypowiedział
Jezus tylko do jedenastu, ale do-
tyczą one każdego z nas. Moż-
na by pomyśleć, że albo słowa te
nie sprawdzają się, albo nie wie-
rzę naprawdę. Chodzę do kościoła,
spowiadam się, przyjmuję Komunię
Świętą, ale nie potrafię wypędzić
diabła, gdy drepce mi po piętach.
Nie potrafię nikogo uleczyć, czasem
nawet drażnię chorego swoją obec-
nością. Nie mówię nagle obcymi
językami – ani po szwedzku, ani po
węgiersku – chociaż czasem bardzo
by mi się to przydało. Mogę za-
truć się owocem, którego nie umyję.
Zdanie to można zrozumieć poprzez
słowa świętego Pawła: „Bóg z tymi,
którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).

Może nas diabeł bić po twarzy, tak
jak bił świętego Pawła. Może nas
tłuc nasz własny charakter, słabości,
popędliwość, gniew. Może nas kąsać
zły człowiek, ale jeżeli wierzymy
Bogu, wierzymy ponad wszystko, to
we wszystkich utrapieniach stajemy
się bardziej pokorni, dojrzali, bliżsi
Pana Boga.

Żeby spełniać swoje powołanie do
końca, trzeba nieraz być drapanym
przez diabła, trutym przez niepoko-
je i życiowe trudności, pogryzionym
przez życie. Wszystko to jest nie-
ważne, bo i węże, i trucizny są
materialnymi sprawami tego świa-
ta. Człowiek, który wierzy, będzie
po śmierci przy Panu Bogu i wąż
wyda mu się wówczas śmieszny,
a trucizna nietrująca.
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Wierzącemu Bogu i miłującemu Go
wszystko obróci się ku dobremu.

27 maja: Zesłanie Ducha
Świętego

Msza wigilijna:
Rdz 11,1–9
Wj 19,3–8a.16–20b
Ez 37,1–14
Jl 3,1–5
Rz 8,22–27
J 7,37–39
Msza w dzień:
Dz 2,1–11
1 Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–23
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam (J 20,21).

A więc i ty nie uciekaj, lecz idź w te
pędy w ogień, w burzę, w trudności,
w jakie cię Bóg posyła.

Kochać Jezusa to strzec Jego pole-
ceń, które są nie tylko wypełnieniem
obowiązków, ale pełnieniem miłości.
Kochać Jezusa to zdobywać się stale
na coś więcej, niż potrzeba, oddać
wszystko, co się ma, ufając Boskiej
opatrzności.

Kiedy ktoś przestaje kochać Jezusa?
Kiedy zaczyna się skarżyć, że mu
źle, że go krzywdzą, że nie ma tego,
co mu się należy, stara się tylko
o uczciwe, porządne życie i gubi
powołanie do miłości.

Ks. Jan Twardowski

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

Trąbki Wielkie

ul. Sportowa (blok)
1–2.05, (wt./śr.) a) Wiesław Keler

b) Leszek Zarembski
2–3.05, (śr./czw.) a) Waldemar Kamiński

b) Barbara Jaszczyk
3–4.05, (czw./pt.) a) Marek Łukaszewski

b) Irena Sławna
4–5.05, (pt./sob.) a) Mirosław Janiszewski

b) Zdzisław Stefańczyk
5–6.05, (sob./nd.) a) Adam Musiał

b) Zdzisław Czykierda
6–7.05, (nd./pon.) a) Krzysztof Jaszczyk

b) Mirosław Bukowski

7–8.05, (pon./wt.) a) Teofil Bąk, ul. Pasteura
b) Jolanta Zalewska, ul. Pasteura

8–9.05, (wt./śr.) a) Czesław Sulewski, ul. Leśna
b) Hildegarda Hensel, ul. Polonii Gd.

9–10.05, (śr./czw.) Rodziny nowe lub pominięte, po uprzednim
zgłoszeniu u księdza
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INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII

Przed jubileuszem koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej Trąb-
kowskiej odbędą się Misje św., by
duchowo przygotować nas wszyst-
kich do tej uroczystości, żebyśmy
mogli „czyste serce Bożej Matce
darować”. Wraz z księdzem Bole-
sławem, rektorem kościoła w Eł-
ganowie, byliśmy w Licheniu 16
kwietnia, by zaprosić ojców z tam-
tejszego Maryjnego sanktuarium do
przeprowadzenia Maryjnych Misji
św. w naszym sanktuarium. Zapro-
szenie zostało przyjęte. Oczywiście
Ełganowo też będzie objęte misyjną
posługą.

***
17 kwietnia inspektor do spraw

zabytków ruchomych pani Agniesz-
ka Herzog-Fiebig z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdań-
sku dokonała przeglądu wystroju
wnętrza kościoła w Trąbkach Wiel-
kich, łącznie ze sfotografowaniem
ich obecnego stanu. W sprawozda-
niu pokontrolnym stwierdziła, że
nasza świątynia jest utrzymana
w należytym porządku i czysto-
ści, oraz że zawiera cenne zabytki,
których stan wymaga koniecznej
odnowy konserwatorskiej, w szcze-
gólności, oprócz ołtarzy, konfesjona-
łów, również obrazy „Panny mądre
i głupie” oraz „Chrzest w Jordanie”.
Moje dawniejsze starania o uzyska-
nie dotacji na ich renowację i dwa
wnioski w tej sprawie okazały się
bezskuteczne. Pani inspektor pole-
ciła mi ponowne złożenie wniosku

o pomoc finansową urzędu ochro-
ny zabytków, przy zapewnieniu, że
parafia pokryje 50 procent kosztów.
Stąd czeka mnie nowy kłopot, a nas
wszystkich wydatek. W tym roku
należałoby przygotować dokumen-
tację kosztorysową, a w przyszłym
roku ewentualnie rozpocząć prace
konserwatorskie. Wstępny koszt to
około 200 tys. zł, czyli wkład parafii
to około 100 tys. zł.

***
Pozostają jeszcze duże wydatki

związane z kościołem w Ełganowie.
Owszem, kończymy stan surowy
mieszkania nad zakrystią, ale po-
trzeba przecież ogrzewania, więc
trzeba zakupić i zamontować piece
grzewcze do kościoła i mieszkania,
kaloryfery, szambo, łazienki. Tego
wszystkiego w żaden sposób nie je-
steśmy w stanie pokryć z datków
złożonych na tacę podczas Mszy św.
niedzielnych.

Zachodzi konieczna potrzeba do-
datkowych zbiórek miesięcznych
(choć Rada Parafialna wie, że chcia-
łem tego uniknąć). Pragnę więc pro-
sić dotychczasowych skarbników, by
w drugą niedzielę miesiąca, począw-
szy od maja, zechcieli się podjąć kon-
tynuowania zbierania ofiar w rodzi-
nach parafii. Was, drodzy parafianie
proszę o materialne wsparcie. Oczy-
wiście, jeśli ktoś nie zechce pomóc,
to uszanujemy jego decyzję. Wiem,
że wszystko co mamy, od Boga po-
chodzi, i dobrze zrobimy, gdy z Jego
daru coś Mu ofiarujemy. Ostatecz-
nie świątynia służy chwale Bożej
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i naszemu duchowemu uświęceniu,
więc służy nam. Dziękuję za zrozu-
mienie i przepraszam, że podejmuję
tę (przykrą również dla mnie) akcję.

***
Dwukrotnie nastąpiła profana-

cja figury Miłosierdzia Bożego
w kapliczce przy ul. Ełganowskiej
w Trąbkach Wielkich. Pierwszą fi-
gurę źli młodzieńcy rozbili kamie-
niami, a drugą uszkodzili. Takich
też niestety mamy parafian, przy-
puszczam, że ochrzczonych i przy-
jętych do Pierwszej Komunii św.

Tę drugą figurę, rzeźbioną
w drewnie udało się naprawić. Zo-
stała też zamontowana piękna, ar-
tystycznie wykonana żelazna kra-
ta. Niestety, jak powiedział jeden
z członków Rady Duszpasterskiej,

Pan Jezus musi być za kratkami –
dla bezpieczeństwa. Gdy robotnicy
montujący kratę poprosili najbliż-
szego sąsiada o prąd na kilkanaście
minut, mimo iż zapewniali, że za-
płacą za zużytą energię, sąsiad od-
mówił. Musieli wobec tego postarać
się o agregat prądotwórczy. Takich
też mamy parafian. Obrazu Matki
Bożej tam nie przyjęto.

***
Przed nami maj, miesiąc Ma-

ryjny. Ufam, że po nawiedzeniu
naszych rodzin, liczniej będziemy
się gromadzić w kościele i przy fi-
gurach na nabożeństwa Maryjne,
by słowami litanii wyśpiewać Jej
chwałę i naszą wdzięczność.

Ks. E. Szymański

Myśli do rozważenia na każdy dzień

1. Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. (Kazimierz
Chyła)

2. Dobra rada w wesołej formie jest lepsza niż poważne pouczenie.
(Baltasar)

3. Mężczyzna nabywa delikatności, kobieta rodzi się z nią. (Sanial
Dubay)

4. Miłość to największa siła wszechświata, to ona wprawia w ruch
gwiazdy (Dante Alighieri)

5. W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej
wiarygodne od przyrzeczeń innych. (Sokrates)

6. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (J 15,2)

7. Nadzieja jest dobrym śniadaniem, lecz kiepską wieczerzą. (Bacon)
8. Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go

wskrzesić. (Einstein)
9. Lepiej grzeszyć i potem żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło.

(Boccacio)
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10. Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz takim je czynimy. Nie brakuje
nam czasu, lecz trwonimy go. (Seneka)

11. Tam gdzie jaśnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne
jest światło z nieba. (Boros)

12. Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba
naprzód. (Kierkegaard)

13. Aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15,11)
14. Tak jak rdza zżera metal, tak zazdrosnych zżera zazdrość. (Antyfanes)
15. Ten mało kocha, kto jeszcze słowami potrafi wyrazić jak bardzo kocha.

(Dante Alighieri)
16. Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą

miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej. Więc dobro
często się spóźnia i przegrywa. (Ryszard Kapuściński)

17. Jezus nie tłumaczył krzyża, lecz go dźwigał. (Moser)
18. Zużywaj się, nie rdzewiej. (H. Jackson Brown)
19. Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. (Dostojewski)
20. Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. (J 2,17)
21. Zazdrość to udręka dla kochającego, a obelga dla ukochanej. (Goldoni)
22. Dzwonek budzika: czas do ciebie telefonuje. (Gómez de la Serna)
23. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy

dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. (Oscar Wilde)
24. Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez towarzy-

stwa kobiet głupieją. (Antoni Czechow)
25. Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym

zobowiązaniem. (Antoine de Saint-Exupéry)
26. Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna

i każde najwięcej. (Zofia Kossak)
27. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20,21)
28. Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to wszystko, co mu zostało.

(H. Jackson Brown)
29. Nigdy nie stosuję się do godzin. Godziny zrobione są dla człowieka,

a nie człowiek dla godzin. (Rabelais)
30. Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. (Friedl

Beutelrock)
31. Kobieta nigdy nie widzi tego, co dla niej robisz, widzi tylko to, czego

nie robisz. (Grzegorz Courteline)

Wybrał ks. E. Szymański
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KATECHIZM DOROSŁYCH
Człowiek pragnie Boga

Wśród wielu wyrażeń, jakimi
określa się człowieka, mówi się
także, że człowiek jest z natury
religijny, „otwarty na Boga”, „ho-
mo religiosus”. Wielu jednak pyta:
dlaczego, skoro człowiek jest z na-
tury religijny, tylu ludzi zaprzecza
istnieniu Boga i określa się jako
niewierzący? Albo więc określenie
człowieka jako „homo religiosus”

jest nieprawdziwe, albo... nie moż-
na niewierzących zaliczyć do ludzi.

Żeby rozwiązać ten dylemat,
warto posłużyć się pewnym ob-
razem. Wyobraźmy sobie nie znają-
cego cywilizacji technicznej człowie-
ka, który znalazł płytę kompakto-
wą z utworami Chopina. Może się
nią zachwycić, używać jako luster-
ka, powiesić sobie nad legowiskiem,
traktować jak największy skarb, ale
nie odkryje tego, co stanowi istotę
owej płyty: nie będzie się nawet
domyślał, ile pięknej muzyki ona
zawiera! Żadna analogia nie jest
oczywiście doskonała, ale ten obraz
pozwala nam zrozumieć, że może
istnieć sytuacja, w której jakaś ce-
cha jest istotna, ale ktoś może jej
zupełnie nie dostrzegać!

Podobnie prawda o otwar-
tości człowieka na Boga jest
współcześnie podawana w wąt-
pliwość. Dzieje się tak z różnych
przyczyn. To niedostrzeganie lub
wręcz odrzucenie otwartości na Bo-
ga i łączności z Nim może być
skutkiem ludzkiego buntu przeciw
obecności zła w świecie – ludzie
tłumaczą wtedy, że nie może ist-
nieć dobry Bóg, skoro na świecie
jest tyle zła i nieszczęścia; może
być też spowodowane niewiedzą lub
obojętnością religijną – tacy ludzie,
całkowicie pochłonięci czym innym,
nawet nie zastanawiają się nad tym,
czy Bóg istnieje. Tęsknotę ludzkie-
go serca za Bogiem mogą przesłonić
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troski doczesne i bogactwa – prze-
cież nawet niewielka rzecz, trzy-
mana wystarczająco blisko oka, jest
w stanie przesłonić człowiekowi cały
świat. Ludzie mogą odrzucać Boga
z powodu złego przykładu tych,
którzy mówią, że w Niego wierzą,
ale postępują zupełnie inaczej, lub
z powodu prądów umysłowych wro-
gich życiu religijnemu. Powodem
odrzucenia Boga może być znana
już od opisu grzechu pierworodne-
go skłonność grzesznego człowieka
do ukrywania się ze strachu przed
Bogiem – tak jak zrobił to pierwszy
człowiek, chowając się po grzechu
przed swoim Stwórcą (Rdz 3,8–10).
W końcu człowiek mając fałszywy
obraz Boga może także obawiać się,
że Bóg zbyt wiele od niego zażąda,
dlatego ucieka przed Jego wezwa-
niem, podobnie jak czynił to prorok
Jonasz (Jon 1,3). Wszystko to jed-
nak nie oznacza, że człowiek nie jest
z natury swojej otwarty na Boga,
a jedynie to, że człowiek potrafi ową
naturalną otwartość zagubić, czego
współcześnie coraz częściej jesteśmy
świadkami.

Znany historyk religii Mircea
Eliade na podstawie wykopalisk
i odkryć archeologicznych ustalił,
że człowiek już w zamierzchłej pre-
historii posiadał wierzenia religijne,
związane najczęściej z ceremoniała-
mi grzebalnymi. Jako fakt stwier-
dził więc powszechność wiary
w rzeczywistość ponadnatural-
ną w całej historii i przestrze-
ni zamieszkiwanej przez człowieka.
Nawet wszelkie dążenia i próby
wykorzenienia wiary i religii, jakie
miały miejsce zwłaszcza w XX wie-
ku, dowodzą tego, że człowiek jest

z natury otwarty na Boga: mimo
ogromnych nacisków i podejmowa-
nych starań, aby ludzie przestali
wierzyć, nie można mówić o zaniku
religijności. Faktem jest, iż wielu
ludzi odeszło od chrześcijaństwa,
ale wiarę chrześcijańską zastąpiły
u nich wszelkiego rodzaju „świeckie
obrzędy” i „świecki kult” lub prymi-
tywne formy religijności związane
z przesądami, horoskopami i ma-
gią, które pokazują, że głód Boga
da o sobie znać nawet wtedy, gdy
wprost zwalcza się wiarę w Niego.

Św. Augustyn w swoich „Wy-
znaniach” zapisał: „stworzyłeś nas
skierowanych ku Sobie i niespokoj-
ne jest nasze serce, dopóki w Tobie,
Boże, nie spocznie”. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego stwierdza: „Pra-
gnienie Boga jest wpisane w serce
człowieka, ponieważ został on stwo-
rzony przez Boga i dla Boga. Bóg
nie przestaje przyciągać człowieka
do siebie i tylko w Bogu człowiek
znajdzie prawdę i szczęście, których
nieustannie szuka” (KKK 27).

Czy w naszym codziennym za-
bieganiu nie zagubiliśmy gdzieś tej
naszej naturalnej otwartości na Bo-
ga? Co robimy, by tę otwartość
w sobie rozwijać?

Zapamiętajmy: Człowiek jest
otwarty na Boga. Jest także
wolny i dlatego może się od
Niego odwrócić. Nie będzie jed-
nak wtedy szczęśliwy. Stworzo-
ny z miłości i do miłości osią-
gnie szczęście tylko wtedy, gdy
otworzy się na Boga, który jest
Miłością.

K.P.
Oprac. ks. Adam Kroll
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Droga Krzyżowa na ulicach Trąbek Wielkich

Straż u Grobu Pańskiego
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ZARYS WIARY
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał

W pewnym nekrologu, przy da-
cie urodzenia zmarłego, napisano
– „urodził się, aby umrzeć”. Przy
dacie śmierci – „umarł, aby żyć”.
Oba zdania odzwierciedlają rzeczy-
wistość chrześcijańską: fakt umiera-
nia dotyczy wszystkich ludzi, a na-
dzieją chrześcijan jest wiara w nie-
zniszczalne życie.

Od samego początku chrześci-
janie uznawali zmartwychwstanie
Pana za podstawę swej wiary. Bę-
dące centralnym twierdzeniem wia-
ry – znane nam z przekazów –
wyobrażenia dawnych chrześcijan
o wstąpieniu Jezusa do piekieł i Je-
go zmartwychwstaniu mogą być dla
współczesnych ludzi niejasne.

O czym myślą chrześcijanie, wy-
znając wiarę w zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa? Czy o Jego
powrocie do dawnego życia? Czy
o wejściu do pełni życia Bożego?
Cóż oznacza biblijne powiedzenie
o uwielbionym ciele?

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych

Wydawało się, że śmierć i po-
grzeb zakończy raz na zawsze „spra-
wę Jezusa”. Uczniowie ukryli się,
chcąc uniknąć prześladowań. Póź-
niej jednak stali się świadkami tego,
że Jezus żyje, że Bóg Go wskrzesił.

Pismo św. nie wspomina o tym,
jak odbyło się wskrzeszenie Jezu-
sa, nie da się tego opisać. Dla

tych, którzy nie wierzą, pozostanie
zakrytą prawda, że zabity Jezus
żyje. Natomiast dla Jego przyjaciół,
dla wybranych przez Boga świad-
ków (Dz 10,41) spotkanie ze Zmar-
twychwstałym jest niepodważalnym
doświadczeniem. To, że Jezus zmar-
twychwstał, jest cudem.

Nie siląc się na udowadnia-
nie, stare wyznanie wielkanocne
z Pierwszego listu do Koryntian
stwierdza: Jezus umarł, został po-
grzebany, zmartwychwstał i ukazał
się (1 Kor 15,3–5). W polemice
z Żydami i poganami pierwsi świad-
kowie usiłują utrwalić i przedstawić
to, co było im dane doświadczyć.
Opowiadają o pojawianiu się Zmar-
twychwstałego – o tym, jak z nimi
jadł i pił, jak nagle wśród nich sta-
nął. Ukazał się im w Jerozolimie
(Mk 16,10–14), spotkał ich w drodze
(Łk 24,13–35), zjawił się nad jezio-
rem w Galilei (J 21,1–14). Wszystkie
te informacje są tak różnorodne, jak
doświadczenia.

Wkrótce pojawia się wieść
o wskrzeszeniu i zmartwychwsta-
niu Jezusa. Dochodzą do tego rela-
cje o pustym grobie (J 20,1–10; Mt
28,11–15), o wykradzionych zwło-
kach i o kłamstwie uczniów (Mt
28,13–14).

Z tych różnorodnych relacji od-
czytać można jedną prawdę: Ludzie
odrzucili i stracili Jezusa – posłańca
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miłości Boga i nadchodzącego Boże-
go Królestwa, lecz Bóg nie opuścił
Go w śmierci i wzbudził do nowego
życia. Ukrzyżowany żyje. Żyje dla
nas u Boga. Ukazał się nam, chociaż
w inny sposób – jako przemienio-
ny, uwolniony od przemijania. Ten,
komu ukazał się zmartwychwstały
Chrystus, staje się Jego świadkiem:

świadkiem Jego życia, Jego śmierci
i Jego zmartwychwstania (Dz 3,15).

Moc śmierci została złamana

Wielkanocne obrazy w Koście-
le wschodnim w inny sposób niż
my przedstawiają historię zmar-
twychwstania. Tam nie pokazuje się
Zmartwychwstałego, który ze zwy-
cięską chorągwią wychodzi z grobu,
ani też Nieznajomego, który daje się
poznać uwielbiającym Go kobietom.
Ikony Kościoła wschodniego ukazu-
ją Jezusa „zstępującego do piekieł” –
schyla się On ku istotom podobnym
do cieni, wyciąga rękę przyciąga je
do siebie. Obraz taki wyraża wia-
rę, że śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa niosą zbawienie nie tylko
tym, którzy przyjdą po Nim, ale
i tym, którzy żyli przed Nim. We
wspomnianym obrazie najczęściej
ukazywany jest Adam, ojciec ro-
dzaju ludzkiego, któremu „ostatni
Adam” – Jezus Chrystus – podaje
dłoń (1 Kor 15,45).

To zejście do zmarłych nie jest
obrazem ciszy grobowej, która zgod-
nie z Tradycją naszego Kościoła
cechuje Wielką Sobotę. Jest to ob-
raz zwycięstwa. Według dawnych
wyobrażeń nie było powrotu z kró-
lestwa śmierci. W Szeolu, podziem-
nym świecie, zmarli żyli pozornie.
Nie troszczył się o nich nawet Bóg.
Właśnie w taki świat wchodzi, po-
dobnie jak wszyscy zmarli – Jezus.
I tym rozrywa królestwo śmierci,
wyprowadza stąd wszystkich, któ-
rzy dotąd pozostawali w jej niewoli.
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Społeczność chrześcijańska we
wskrzeszeniu Jezusa widzi Jego
triumf nad potęgą śmierci. Wy-
raża to w wyznaniu wiary zdanie
mówiące o zstąpieniu Jezusa do oj-
ców przebywających w Królestwie
zmarłych. Radosną wymowę ma-
ją słowa św. Pawła z Listu do
Koryntian: „Zwycięstwo pochłonęło
śmierć. Gdzie jest, o śmierci, twoje
zwycięstwo? Gdzie jest, o śmier-
ci, twój oścień?” (1 Kor 15,54–55).
Dlatego też chrześcijanie mogą śpie-
wać, nawet nad otwartym grobem,
wielkanocne Alleluja i pełni na-
dziei mówić: śmierć Jezusa jest dla
wszystkich ludzi bramą do życia.

W Ewangelii św. Jana, w roz-
mowie między Jezusem i Martą
– siostrą Łazarza – odnajdujemy
słowa mówiące o tym, jakie znacze-
nie dla życia człowieka ma Jezus
Chrystus:

Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki (J 11,25–26).

Przez Niego jesteśmy zbawieni

Śmierć Jezusa była wstrząsem
dla Jego uczniów i dla wszystkich,
którym przyniósł On nadzieję. Czyż
Jego koniec nie był oznaką totalnej
klęski? Czyż, umierając, nie wołał:
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?” (Mt 27,46). Uczniowie Je-
go, dopiero gdy zmartwychwstał
i ukazał się im, zrozumieli, że stało
się coś decydującego dla całego świa-
ta, nadszedł „nowy czas” – śmierć

została pokonana, bo Jezus żyje,
Bóg Go wskrzesił.

Pierwsi chrześcijanie w doświad-
czeniu wielkanocnym rozpoznali, że
Jezus przyszedł na ziemię, aby lu-
dziom obwieścić, że Bóg ich kocha.
Za tę sprawę też umarł (J 15,13).
Został zabity, bo twierdził, że Bóg
kocha ludzi bezwarunkowo. Wolał
umrzeć, niż odstąpić od głoszenia
tej prawdy.

Dlatego też chrześcijanie widzą
wewnętrzny związek między tym,
czego Jezus nauczał i co czynił,
a wiarą w zmartwychwstanie. Je-
zus w imieniu Boga głosił ludziom,
że Bóg nie przestaje ich kochać.
W służbę tego posłannictwa oddał
całe swe życie i pozostał jemu wier-
ny aż do śmierci. W ten sposób Bóg
dowiódł swej wierności i potwierdził
prawdziwość posłannictwa Jezusa.
Natomiast wskrzeszając Go, objawił
Swą wolę zbawienia. Jezus jest Tym,
który przynosi ludziom zbawienie.
Fakty te uświadamiają wierzącym,
że to wszystko Bóg uczynił dla nich.
Jest zrozumiałe, że gdy otwieramy
się na zbawcze działanie Boga, Jego
droga staje się naszą i wtedy wyzwa-
lamy się spod jarzma poszukiwania
własnych dróg zbawienia.

Kto, tak jak Jezus, gotów jest
w imieniu Boga przekazywać miłość,
ten zostaje wyzwolony od zasklepia-
nia się w sobie, które prowadzi do
winy i grzechu – zostaje zbawio-
ny. Chrześcijanie wierzą, że Jezus
przez swoje życie, śmierć i zmar-
twychwstanie stał się dla nas zba-
wieniem. Na krzyżu objawiła się
zbawiająca ludzi miłość Boga.
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W wielu pieśniach, a przede
wszystkim w wielkanocnym rado-
snym zawołaniu Alleluja, chrze-
ścijanie wyznają zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa:

Otrzyjcie już łzy, płaczący,
żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, Alleluja,
niechaj zabrzmi Alleluja.

Bóg życia jest podstawą
naszej wiary

Apostołowie zaczęli nauczać pod
wpływem spotkania ze Zmartwych-
wstałym. Ono dało im pewność,
że naśladowanie Go nie jest drogą
bez celu. Ze wskrzeszeniem Jezusa
wiąże się i przychodzi chrześcijań-
ska wiara. Wskrzeszenie Jezusa jest
potwierdzeniem Jego życia i dzia-
łalności. Dlatego św. Paweł pisze
w Liście do Koryntian: „A jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, da-
remne jest nasze nauczanie, próżna
jest także wasza wiara (...) daremna
jest wasza wiara i aż dotąd pozosta-
jecie w swoich grzechach” (1 Kor
15,14.17).

Jezus – dla wierzących oznacza
o wiele więcej niż ideał człowieka
lub reformator świata. Poprzez Nie-
go Bóg objawił się jako wróg śmierci
i sprzymierzeniec życia. W Nim ist-
nieje nowe życie, które wytrzymało
próbę śmierci.

Można też powiedzieć, że po-
cząwszy od zmartwychwstania Je-
zusa, umieranie nie oznacza już
wchodzenia w nicość wiecznej
śmierci, lecz – wezwanie do no-
wego, ostatecznego życia w Bogu.
Każdy może powiedzieć, że jego
życie nie traci poprzez śmierć swej
istoty. Przeciwnie – nabiera nowego,
pełnego znaczenia.

Spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym pozostawiło uczniom wolność
wyboru, żadnego z nich nie zmu-
szano do uwierzenia. Przy końcu
Ewangelii św. Mateusza czytamy:
„A gdy Go ujrzeli, oddali Mu po-
kłon, Niektórzy jednak wątpili” (Mt
28,17). Dzisiejszy chrześcijanin stąd
może czerpać ufność. Jeśli nadzieja
nowego życia z Bogiem przygaśnie
i jeśli narastać będą wątpliwości,
dobrze będzie pomyśleć o tych, któ-
rzy podczas długiej historii Kościoła
tą wiarą żyli i dla których wieść
o śmierci i zmartwychwstaniu Je-
zusa Chrystusa była rozstrzygającą
pobudką działania. Świadomość, że
jest się powołanym, aby o tym
świadczyć, daje moc niezbędną do
służenia innym i pewność, że ta dro-
ga niczego nie pozbawia. Pozwala
też szukać, wraz z innymi, życia na-
znaczonego wielkanocną nadzieją.

W ciągu życia i w obliczu śmier-
ci chrześcijanie pokładają nadzieję
w zmartwychwstałym Jezusie Chry-
stusie:

Rozpromieniło się wszelkie
cierpienie świata,
rozjaśniły się ciemności śmierci,
Pan powstał mocą Boga
i przyniósł nam nowe życie.

Heinrich Bone

Opr. ks. Adam Kroll
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Słowniczek

Świat podziemny: Królestwo zmar-
łych, według wyobrażeń ludzi w staro-
żytności świat składał się z trzech „pię-
ter”: Nieba, kręgu ziemskiego i świata
podziemnego. Leżący pod ziemią świat
określany był jako królestwo zmarłych.
Grecy nazywali go Hadesem, Rzymianie
Orkusem, Germanie wierzyli, że panuje
tam bogini Hel. „Królestwo zmarłych”
jest wyrazem doświadczanej przez nas
w życiu potęgi śmierci i jej nieodwołal-
ności.

Szeol: W Starym Testamencie, a przede
wszystkim wczesnym judaizmie, miej-
sce pobytu zmarłych. Tutaj – jak sobie
wyobrażano – bytują oni, pozbawieni
wszelkiej radości istnienia, z dala od
Boga i prawdziwego życia. W później-
szym okresie odróżniano miejsce pobytu
dobrych ludzi i miejsce kary dla złych.
Przez pojęcie „szeol” Stary Testament
wyraża przekonanie, że wraz ze śmier-
cią „nie kończy się wszystko”. Śmierć
przedstawiana była jako zagadka, którą
jedynie Bóg może rozwiązać.

Zmartwychwstanie, wskrzeszenie:
Pojęcia te występują w Nowym Te-
stamencie obok siebie (np. Dz 2,23–2;
4,33). Obrazują jedyne w swym rodza-
ju wydarzenie – uwolnienie Jezusa od
śmierci i Jego chwałę u Ojca. Raz mó-
wi z punktu widzenia Jezusa – „Pan
zmartwychwstał prawdziwie” mając na
myśli Jego siłę życia; innym razem
z punktu widzenia Boga Ojca – „Bóg
wskrzesił Jezusa”, uwzględniając Jego
wolę życia. Myśl tę można także wyrazić
w następujący sposób: Jeśli patrzymy
na Jezusa-Człowieka wówczas mówimy,
został wskrzeszony, jeśli natomiast wi-
dzimy w Nim jedynego Syna Bożego, to
stwierdzamy: zmartwychwstał. Rzeczy-
wistość, o którą chodzi, czyli zupełnie
nowy sposób życia, w który Jezus wcho-
dzi i który ujawnia wszystkim, którzy
w Niego wierzą – nie da się wyrazić
słowami.

Alleluja (hebr. = wysławiajcie Pana):
Zawołanie modlitewne w Starym Te-
stamencie, w psalmach; przejęte zostało
do liturgii chrześcijańskiej, szczególnie
w związku z Wielkanocą.

GNIEW
kolejna choroba ludzkiego ducha

Kolejną chorobą ludzkiego ducha
jest gniew. Aby odkryć mechanizm
tej choroby, trzeba sobie uświado-
mić, że Bóg wyposażył człowieka
w specjalną rezerwę sił, którą może
uruchomić wtedy, gdy trzeba podjąć
zdecydowaną walkę ze złem albo
pokonać piętrzące się przed czło-
wiekiem trudności. Rezerwa ta jest
potrzebna do obrony i do twórczego
działania.
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Gniew dochodzi do głosu wtedy,
gdy trzeba zareagować na doznane
zło. Często występuje w formie od-
wetu, gdy chcemy ukarać człowieka,
który wyrządził nam krzywdę. Gdy
owa kara jest sprawiedliwa, traktu-
jemy ją jako dobro, jako upomnienie
służące zachowaniu sprawiedliwo-
ści.

Syn Boga, stając się Człowie-
kiem, otrzymał pełne wyposażenie
ducha, jakie posiada człowiek. Po-
siadł więc i tę rezerwę siły i ko-
rzystał z niej. Kiedy słuchamy Je-
go przemówień, w których wielo-
krotnie powtarza się zwrot „biada
wam”, wiemy, że mówi z gniewem.
Autorzy natchnieni utrwalili scenę,
w której Jezus kręci bicz i wypędza
przekupniów ze świątyni. Jest to
tak zwany „święty gniew”. Ma on
miejsce wtedy, gdy rezerwa sił jest
wykorzystana dla dobrych celów,
a sam gniew jest w stu procentach
kontrolowany.

Zły gniew to wykorzystanie owej
Bożej rezerwy sił w niewłaściwym
celu albo wykorzystanie jej bez kon-
troli. Brak tej rezerwy jest ka-
lectwem człowieka albo znakiem
jego krańcowej obojętności wobec
zła. Ponieważ gniew posiada fun-
dament w budowie naszego organi-
zmu, pewne schorzenia organiczne
mogą uszkodzić ten mechanizm i al-
bo owa rezerwa się nie włącza, al-
bo została już zupełnie zniszczona.
Człowiek, który nie umie reagować
na zło, jest kaleką.

Rozróżnia się dwa rodzaje gnie-
wu. Gniew zmysłowy, wtedy gdy

do głosu dochodzi uczucie. Włącza
się on często bez naszej kontro-
li. Reagujemy na zło natychmiast,
jak autoalarm. Drugi rodzaj gniewu
rodzi się w woli, jest przemyślany
i nastawiony na działanie. Uwzględ-
niając sposób reagowania w gniewie,
wyróżniamy trzy oblicza; określamy
ten sposób gniewania się przy pomo-
cy trzech różnych słów: złośliwości,
obraźliwości i mściwości. Człowiek
złośliwy wykorzystuje swój gniew
w ściśle określonej sytuacji; szybko
wybucha i jego gniew szybko gaśnie.
Obraźliwy długo przechowuje w pa-
mięci krzywdę, która została mu
wyrządzona. Obraźliwi ludzie za-
mykają się i nie odzywają się przez
długie godziny, czasami dni, tygo-
dnie a nawet miesiące. Człowiek
mściwy czeka na odpowiednią chwi-
lę i przygotowuje sytuację, w której
będzie się mógł zemścić.

Gniew rośnie; można obserwo-
wać etapy jego rozwoju. Pierwszy
etap to oburzenie na sprawcę gnie-
wu; w człowieku zaczyna się go-
tować. Dziś mówi się, że dana sy-
tuacja podniosła ciśnienie. Jest to
wewnętrzne przeżycie. Na zewnątrz
gniew ujawnia się przede wszyst-
kim w mimice twarzy; gniew można
także zobaczyć w oczach człowieka.
Reakcje są jednak różne. Jeden za-
czyna się czerwienić i wybuchnie
za chwilę. Drugi staje się blady
jak papier i wiadomo, że za chwilę
będzie nieobliczalny. Wyraz twarzy
to znak, to światełko, po którym
poznajemy zagniewanie człowieka.

Drugim etapem jest słowo. Jed-
ni podnoszą głos i krzyczą, inni nie
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mogą powiedzieć ani jednego wyra-
zu lub wydobywają z siebie krótkie,
urywane słowa. Zagniewani sięgają
po klątwy, po obelgi, a nawet po
bluźnierstwa. Klną z reguły ludzie
zagniewani.

Trzeci etap to rękoczyny, rzuca-
nie książkami, garnkami w kuchni,
tupanie nogami, bicie pięścią w stół.
To są oznaki zewnętrzne. Może na-
wet dojść do bijatyki. Często ofiarą
może paść człowiek zupełnie niewin-
ny, np. dziecko, ponieważ zagniewa-
ny bije tego, kogo ma w zasięgu
ręki. Rękoczyny mogą prowadzić aż
do zabójstwa.

Może nie być takiego zewnętrz-
nie ujawnionego działania, a jednak
gniew ustawicznie wzrasta. Wtedy
człowiek zagniewany bardzo inten-
sywnie myśli, jak skutecznie po-
mścić krzywdę, której doznał. Czyny
zewnętrzne są niezwykle szkodliwe.
Mąż zrobił piękny witraż. Zdawało
mu się, że wykona go za trzy dni,
ale tworzył go już piąty dzień i żona
zrobiła mu awanturę, że to trwa tak
długo. On w gniewie rzucił jej pod
nogi całe swe dzieło i sam je zdep-
tał. Oto przykład nieopanowanego
gniewu żony i męża.

Jakie są skutki gniewu? Pierw-
szy skutek to zaciemnienie rozumu.
Gniew utrudnia odróżnienie tego,
co jest dobre, od tego, co jest złe.
Często żałujemy słów rzuconych
w gniewie. W spokoju nigdy byśmy
ich nie powiedzieli. Słowo rzucone
zraniło jednak człowieka, a rana
zostaje często na całe życic. Jeden
wybuch gniewu męża, jego obelży-
we słowo żona zapamięta i wypomni

mu jeszcze przy obchodach pięćdzie-
sięciolecia małżeństwa. Zapamięta;
i niewiele będą znaczyły słowa prze-
prosin.

Drugi skutek to niszczenie mi-
łosierdzia. „Gniew nie zna miłosier-
dzia” (por. Prz 27,4). Takie jest zda-
nie Pisma Świętego. Widząc swoje
dobro, zagniewany wyrządza krzyw-
dę, chcąc zaspokoić naruszone we-
dług niego poczucie sprawiedliwo-
ści. Straszny jest zatem los dziecka,
znajdującego się w rękach rodziców,
którzy nie panują nad gniewem, bo
są ludźmi niemiłosiernymi. Można
by tu podawać setki przykładów.
Oto chłopiec, wychodzący ze szkoły,
został potrącony przez samochód.
Jemu się nic nie stało, ale zosta-
ła uszkodzona jego kurtka, którą
ojciec kupił tydzień temu. Kiedy
zobaczył zniszczoną kurtkę, wpadł
w szał i zmaltretował syna tak, że
ten przez trzy tygodnie nie mógł
iść do szkoły. Klasyczny przykład
braku miłosierdzia. Gniew nie zna
miłosierdzia. Los dzieci, będących
w rękach rodziców, którzy nie pa-
nują nad gniewem, jest straszny.
I właściwie nie ma żadnych szans,
aby z rąk takiego ojca czy matki wy-
rwać dziecko. Zanim ono dorośnie
i przeciwstawi się ojcu albo nawet
ucieknie, upłynie piętnaście, a cza-
sem dwadzieścia lat. I cóż z tego, że
tata jest wspaniały, że syna karmi
i chwali; jeden wybuch jego gniewu
zniszczy wszystko. A iluż spotka-
łem ludzi, którzy z powodu gniewu
rodziców są kalekami. Ojciec ude-
rzył córkę; upadła na wiadro i do
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dzisiejszego dnia nie słyszy. Wystar-
czył jeden moment; potem ją nosił,
całował, płakał. Oto dramat gnie-
wu. Gniew wyłącza rozum i niszczy
miłosierdzie.

Może także prowadzić do okru-
cieństwa, zwłaszcza wtedy, gdy spo-
tka się z jakimś nastawieniem sady-
stycznym, wówczas w wyrafinowany
sposób jeden człowiek mści się na
drugim.

Aspekt społeczny. Ludzie, którzy
nie panują nad gniewem, są siew-
cami niepokoju. Wszędzie, gdzie się
znajdą, są kłótnie czy spięcia z ich
powodu. Siewca niepokoju jest ni-
czym kawałek szkła, głęboko ukryty
w ciele, i każdym swym ruchem
paraliżuje otoczenie. Obraźliwy nie
robi awantury, ale milczeniem, spoj-
rzeniem, pretensjami, narzekaniem,
ciągłymi zarzutami niszczy atmos-
ferę pokoju, jemu się nigdy nic nie
podoba, wszystko jest zawsze złe.
Fatalne są skutki obecności takiego
człowieka czy to w domu rodzin-
nym, czy w pracy. Gdziekolwiek się
znajduje, jest jak sopel lodu, od
którego ludzie się odsuwają.

Człowiek, który wybucha i z by-
le głupstwa robi wielką awanturę,
jest podobny do wulkanu, który
swoją lawą niszczy wszystko doko-
ła. Wybuch trwa kilkanaście minut,
a usuwanie skutków trwa niekie-
dy dziesiątki lat. Najbiedniejsi są
ci, którzy muszą żyć na stokach
owego wulkanu, czyli najbliżsi, do-
mownicy. Historia zna przykłady
takiego gniewu. W Ewangelii jest
mowa o Herodzie, który na skutek

gniewu wyciął dzieci w Betlejem,
a w historii Kościoła chrześcijański
cesarz Teodozjusz Wielki na skutek
nagłej reakcji, kiedy się dowiedział,
że zabito oficera, kazał w Tesalo-
nikach zebrać pod pozorem igrzysk
tysiące ludzi w teatrze, rozkazał
otoczyć teatr i wyciąć wszystkich.
Rozkaz wykonano. Oto nieopano-
wany gniew,

Jak pracować nad opanowaniem
gniewu? Nie wolno mówić ani dzia-
łać pod jego wpływem. Kiedy nasze
ciśnienie zaczyna się podnosić, na-
leży wypić szklankę zimnej wody.
W gniewie działać nie wolno. Mój
ojciec wychodził na podwórko, palił
papierosa i rąbał drwa. Gdy wra-
całem do domu, już po sposobie
rąbania drewna poznawałem, że oj-
ciec jest zagniewany; ale on gniew
zawsze wyładowywał przy rąbaniu
drewna. Rąbał pół godziny; opano-
wał gniew i wracał bez jego śladu
do domu. Nie wolno działać wtedy,
gdy jesteśmy zagniewani, nie wolno
nawet karcić dziecka, gdy jeste-
śmy zagniewani. Kara powinna być
sprawiedliwa i podyktowana przez
mądrość. Najlepiej wymierzyć ją na
drugi dzień. Dziecko powinno wie-
dzieć, że coś zrobiło źle; karę trzeba
mu wymierzyć spokojnie; należy
dać dziecku czas, by samo mogło
przeprosić rodziców lub naprawić
zło.

Przy człowieku zagniewanym
nie wolno dolewać oliwy do ognia.
Na przykład mąż jest zagniewany,
a żona zamiast milczeć, podsyca je-
go gniew. Za chwilę mamy w domu
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wielki pożar. Kiedy ktoś obok mnie
jest zagniewany, muszę zachować
spokój; najlepiej wtedy usunąć się
z pola jego widzenia.

Św. Paweł powiada: „Niech słoń-
ce nie zachodzi na zagniewanie wa-
sze” (por. Ef 4,261). Czyli nie wolno
przenosić gniewu na dzień następny.
Jeśli kogoś skrzywdziliśmy, należy
go w tym samym dniu, zanim słońce
zajdzie, przeprosić. To jest szczegól-
nie trudne dla obraźliwych. Jeśli
w rodzinie jest człowiek skłonny do
gniewu, powinien wieczorem przed
odmówieniem „Ojcze, odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”, pojednać się
z najbliższymi.

Trzeba również umieć zaanga-
żować swój gniew w sprawy dobre,
a więc w walkę ze złem czy też
w twórczą pracę nad wielkimi war-
tościami.

Powtarzam raz jeszcze; rezerwa
sił, złożona przez Boga w nas, jest
potrzebna; powinna być uruchomio-
na wtedy, gdy atakuje nas zło, lub
wtedy, gdy przed nami pojawiają
się wielkie trudności. Za tę rezerwę
sił powinniśmy dziś szczególnie Bo-
gu podziękować. Niech nasz gniew
będzie zawsze świętym gniewem.
W gniewie zawsze mamy dążyć do
dobra i gniew musi być w stu
procentach kontrolowany.

Oprac. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Odkrywanie prawdy o sobie

ONE mówią o NICH...

Znam chłopców, prawdziwych
antyfeministów... Nie za byle ko-
go się uważają, o nie!

W szóstej klasie miałam kole-
gę, bardzo sympatycznego. Ale po-
tem zmienił się. Chłopcy zawsze

zmieniają się pod wpływem swoich
kolegów. Zrobił się z niego super
antyfeminista. Myśli, że jest taki
silny. Jest może nawet i ładny, ale
cóż – skoro niestały w przyjaźni...

Sylwia

Lubię chłopców otwartych na
wszystko, co ich otacza. Mają być
prawdziwi, ale bez wpadania w prze-
sadę. Wystrzegam się skrajności.
Sądzę, że chłopcy są mniej ma-
łostkowi od dziewcząt. Są jednak
bardziej „gruboskórni”, nie dostrze-
gają drobnych subtelności. Są mniej
wrażliwi, twardsi niż my. Dzięki
temu mniej sobie komplikują życie.

Michalina

21



W naszym wieku trudniej już
bawi się z chłopcami. Nabieramy
świadomości inności. Trzeba jednak
przyznać, że z chłopcami jest bar-
dziej bezpośrednio. Są mniej obłudni
od dziewcząt.

Pascale

Wielu chłopców lubi się prze-
chwalać. Często opowiadają nie-
stworzone rzeczy, by pokazać się
dziewczętom od jak najlepszej stro-
ny. Są zarozumiali. To prawda, że
wynika to chyba z ich nieśmiałości.
Chłopak w grupie, a sam – to zupeł-
nie co innego! W grupie – odzywa
się do mnie, trochę kpi; gdy jest
sam – nie ma śmiałości.

Corinne

Kiedy są wściekli, nie można
na nich napadać; natomiast można
ich zdobyć podstępem. Ponieważ są
bardziej dumni i drażliwi od nas,
łatwo można ich obrazić. Lubię
chłopców romantycznych, poetów,
marzycieli. Jest wtedy przyjemnie,
a kontakty są ciekawe.

Emanuela

Moim kolegą jest chłopak, który
w czasie wspólnych spotkań za-
chowuje się i rozmawia całkiem
zwyczajnie. Jest pełen szacunku dla
mnie czy kogokolwiek innego. Cenię
to u niego.

Katarzyna

Mam znajomego. Uwielbia ta-
niec i muzykę. Wydaje się, że nie
ma żadnych problemów. Lubi życie.
l to najbardziej u niego cenię... Kie-
dy zawiera z kimś znajomość, to

nie szufladkuje. W każdym szuka
czegoś interesującego.

Natalia

Są chłopcy, którzy mają stereoty-
powe podejście do dziewcząt. Ujdzie
to jeszcze dorosłym, ale wielka szko-
da w przypadku młodych; przecież
właśnie w okresie dorastania kształ-
tuje się, prawie ostatecznie, nasza
osobowość. A stereotypy powodują
kompletną blokadę. My dziewczyny
nie możemy być w pełni sobą! No
cóż, to co chłopcy widzą, nie zawsze
zgadza się z modelami reklamowy-
mi. Panowie, trochę wysiłku, a lepiej
nas zrozumiecie! Bądźcie nieco in-
teligentniejsi!... Zadajcie sobie nieco
trudu, a oczy wam się otworzą!

Odile

Dawniej chodziłam z chłopa-
kiem najwyżej dwa miesiące. Nu-
dziło mnie to i zrywałam. Szukałam
kogoś, z kim łączyłyby mnie wię-
zi przyjaźni, ale nigdy mi się to
nie udawało! A jednak usiłowa-
łam im to tłumaczyć. Spotkałam
Marka-Henryka, mojego kolegę, zu-
pełnie nie w moim typie... Nie
myślałam, że coś z tego będzie...
Zresztą powiedziałam mu na sa-
mym początku: „Nie przywiązuj się
za bardzo. Mam trudny charakter.
Lubię zmiany...” Z wolna zaczę-
łam rozumieć, że było to głębsze
przywiązanie. Jest miły, napraw-
dę delikatny, wrażliwy, słowem –
przeciwieństwo innych. Poza tym
jest bystry, łagodny; rozumiemy się,
możemy o wszystkim rozmawiać
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i to jest wspaniałe. Chodzimy na
spacery, dyskutujemy, chodzimy do
kina, spotykamy wielu znajomych.
To ogromnie ważne, by widzieć to,
co poza nami...!

Freddie

List otwarty do chłopców

Mówicie o „miłosnych podbo-
jach”. Dla was przygoda – to pode-
rwać, „mieć dziewczynę”. Słowem –
„mieć przygodę”, „wyruszyć na po-
lowanie”... Zalecanie się do dziew-
czyny oznacza dla was demonstro-
wanie waszych męskich cech. „Suk-
ces”, „podboje”, „przygoda...” Nie
bardzo zresztą wiadomo, czy wy-
rażenia te wywodzą się z języka
miłości, interesów czy wojny.

Zresztą, szczerze powiedziawszy,
wszystko w dzisiejszym świecie za-
chęca was do tego typu zachowań.
Plakaty porno w kioskach, w Inter-
necie... Tylko wy sami możecie od-
rzucić pojęcie kobiety-przedmiotu,
„kobiety do upolowania”. Zresztą
pisma kobiece, reklama w mediach
wkładają wiele trudu w to, by idee
takie podtrzymywać.

Bądź piękna i siedź cicho!

Chodzi za wami niepokojące wy-
obrażenie kobiety. Jednocześnie re-
klama sławi waszą męskość. Praw-
dziwe życie mężczyzny, tak w rekla-
mie, jak i w powieściach – to przede
wszystkim przygoda. Wraz z towa-
rem kupujecie także iluzję waszej
męskości. A kiedy nie dorastacie do

tego obrazu, wtedy znajdujecie sobie
coś zastępczego: motocykl czy też
coś innego, na co przerzucacie wa-
sze stłumione marzenia. Przy tym
wszystkim nauczyliście się nie mó-
wić o sobie. Przyjęliście zewnętrzny
sposób mówienia. Nauczyliście się
mówić o „podbojach, motocyklach,
interesach...”

Przestańcie grać komedię. Prze-
cież możecie się podobać ze względu
na to, kim jesteście, a nie dzięki
temu, co odgrywacie. Boicie się?
Wątpicie? Jesteście przewrażliwie-
ni? My także. W takim razie po-
mówmy o naszych lękach, weźmy
odpowiedzialność za nasze błędy,
porozmawiajmy o naszych nadzie-
jach.

Łzy, które powstrzymujecie,
niech popłyną razem z naszymi.
Nie wstydźcie się! Ujawnijcie wasze
stresy, a unikniecie zawału przed
czterdziestką. Być prawdziwie od-
ważnym – to być sobą. Dajcie spokój
z waszą męskością na glinianych
nogach.

Przełamcie nieśmiałość, pokaż-
cie, że i wy jesteście wrażliwi. Jeśli
się okazuje serce, czy się cierpi – to
nie znaczy, że nie jest się mężczy-
zną... Raczej na odwrót. Niekoniecz-
nie traci się swą moc, zaprzęgając
się do robót domowych. Niekoniecz-
nie traci się czar, okazując szacunek
kobietom.

Długa jeszcze droga przed nami,
abyśmy jako mężczyźni i kobiety
odnaleźli się w prawdzie.

Véronique Guillaud
Opr. ks. Adam Kroll
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

8 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich ochrzczeni zostali:

� Łukasz Kluskiewicz, syn Edyty
i Piotra z Ełganowa,

� Maciej Oliwier Piotrowski, syn
Marleny i Zbigniewa z Trąbek
Wielkich,

� Cezary Adrian Tarnowski, syn
Anny i Adriana z Ełganowa,

� Adam Marcin Plichta, syn Ane-
ty i Mateusza z Czerniewa,

� Fabian Ireneusz Jeliński, syn
Wioletty z Kleszczewa.

***
1 kwietnia, w Niedzielę Palmo-
wą, w Trąbkach Wielkich po raz
kolejny zorganizowana została pro-
cesja Drogi Krzyżowej. Pod prze-
wodnictwem ks. prałata Edwarda
Szymańskiego, z udziałem ks. ka-
nonika Adama Krolla oraz księdza
rektora Bolesława Antoniowa z Ełga-
nowa, procesja wyruszyła z kościoła
i ulicami Gdańską oraz Kunegundy
Pawłowskiej przeszła do Kaplicy Mi-
łosierdzia Bożego. Na czele procesji
przedstawiciele różnych grup wier-
nych z naszej parafii nieśli krzyż,
a przy stacjach drogi krzyżowej wy-
brani wierni czytali rozważania mę-
ki pańskiej, przygotowane przez ks.
Adama Krolla. W trakcie przemarszu
pomiędzy stacjami drogi krzyżowej
uczestnicy, pod przewodnictwem or-
ganisty Michała Olejnika, śpiewali
pieśni wielkopostne.

***

15 kwietnia w kościele w Trąbkach
Wielkich ochrzczeni zostali:

� Zuzanna Stanisława Stawarz,
córka Katarzyny i Mariusza z Trą-
bek Wielkich,

� Adam Klonowski, syn Sylwii
i Tadeusza z Trąbek Wielkich.

***
15 kwietnia, w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, w kościele w Czerniewie
odprawiona została uroczysta Msza
św. odpustowa, połączona z dziękczy-
nieniem za beatyfikację Jana Pawła
II. Mszę św. koncelebrowali: ks. Da-
riusz Cieniewicz z Postołowa, ks.
rektor Bolesław Antoniów z Eł-
ganowa, ks. Krzysztof Masiulanis
z Sobowidza, ks. Bronisław Chudy
z Kłodawy, ks. prałat Edward Szy-
mański oraz ks. kanonik Adam Kroll
z Trąbek Wielkich. Na uroczystość
przybyły poczty sztandarowe ochot-
niczych straży pożarnych, delegacje
instytucji gminnych, zakładów pracy,
radni, sołtysi oraz wierni. Mszę św.
ubogacił występ chóru „Bel Canto”
pod kierunkiem Janusza Beyera.

***
W pierwszych miesiącach 2012 roku
nastąpiły zmiany na kierowniczych
stanowiskach gminnych instytucji:

– kierownikiem Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
został Karol Kozak,

– dyrektorem Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej zo-
stał Leszek Orczykowski.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczony Łukasz Kluskiewicz z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Maciej Oliwier Piotrowski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Adrian Tarnowski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Adam Marcin Plichta z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Fabian Ireneusz Jeliński z mamą i chrzestnymi

Wigilia Paschalna
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WIERSZE

Kwiatek dla matki

Każda niewiasta lubi kwiaty
a świat stworzony w nie bogaty
są więc ozdobą i wdzięcznością
dla każdej matki pięknie rosną
aby zakwitnąć o swej porze
również dla naszej Matki Bożej.

Choć Matka Matek jest tu pierwsza
najukochańsza i największa
to tym bukietem kwiatu ziemi
dzieli z matkami się wszystkimi.

Więc pamiętajmy o swych matkach
by nie zabrakło dla nich kwiatka
danego od nas całym sercem
światłością naszą i w podzięce
za nieustanną nad nami troskę
od wszystkich, naszej Matce Boskiej.

Jan Orczykowski

Zainwestuj

Dobra inwestycja zawsze się opłaca
bo ona człowieka serce ubogaca
zespala rodzinę i ją cementuje
miłość zaszczepiona zawsze procentuje.

Zainwestuj w wysiłek obowiązujący
każdego rodzica i przekazujący
miłość swoim dzieciom, ona nie kosztuje
a w starości twojej to zaprocentuje.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Maj 2012

1. a) Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Magdaleny
Stanolewicz w 18. urodziny
b) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
i Mirosława Megger w 30-lecie
sakramentu małżeństwa

2. Za śp. Aleksandra
Ulatowskiego (15. rocz. śmierci)
Czerniewo: Za śp. Danutę
i Huberta Lewańczyków oraz
Martę i Bernarda Lefańczyków

3. 730: a) Za śp. Leokadię
Miękinę (3. rocznica
śmierci) i Małgorzatę Rogall
(12. rocznica śmierci)
b) Za śp. Juliannę, Tadeusza
i Gabrielę Abramów
900, Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka
1000, Ełganowo:
Za śp. Zygmunta, Kazimierza
i Marię Dubielów, Stanisława,
Józefa i Katarzynę Drągów
oraz Romana Jaszczyka
1100: Za śp. Zofię Dyksa

4. Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków oraz zmarłych
z tej rodziny
Czerniewo: Za śp. Stefanię
i Stefana Homów oraz
Mariannę i Czesława
Bobkowskich
Ełganowo: Za śp. Stanisława,
Elżbietę, Zofię, Barbarę
i Feliksa Kusajów

5. a) Za śp. Zbigniewa
Gorzyńskiego

b) Za śp. Marię (1. rocznica
śmierci) i Zygmunta Dubielów
oraz zmarłych z rodziny
Józefiaków

6. 730: a) Za śp. Mieczysława
i Wojciecha Kowalewskich oraz
Hannę Goczkowską
b) Za śp. Janinę Szepietowską
(7. rocznica śmierci)
i Stanisławę Walczewską
900, Czerniewo:
Za śp. Gertrudę Krywald
(1. rocznica śmierci)
1000: W intencji dzieci
przystępujących do I Komunii
Świętej i ich rodziców
1000, Ełganowo: Za śp. Irenę
i Kazimierza Surmów
1800: O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Stanisława Gostomskiego
(int. żony i dzieci)

7. a) Za śp. Józefę i Adolfa
Sykutowskich
b) Za śp. Konrada Zielke

8. a) Za śp. Emilię Drańczuk
(1. rocznica śmierci)
b) Za śp. Stanisławę
(9. rocznica śmierci)
i Bolesława Ceplinów

9. Czerniewo: Za śp. Tadeusza,
Marię i Adama Kosikowskich
oraz zmarłych z tej rodziny

10. a) W pewnej intencji i o zdrowie
(int. ks. kanonika Adama)
b) Za śp. Urszulę Krause
Ełganowo: Za śp. Gertrudę
i Antoniego Bremborów oraz
Grzegorza Sadocha
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11. a) Za śp. Alfonsa i Zygfryda
Tiborskich oraz zmarłych z tej
rodziny
b) Za śp. Elżbietę Laga

12. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Krystyny Gdaniec
w 80. urodziny
b) Za śp. Katarzynę i Jerzego
Sowów
1930, neokatechumenat:
O Boże błogosławieństwo dla
Moniki Kosińskiej z okazji
imienin i urodzin (int.
wspólnoty)

13. 730: Za śp. Gerarda Sławnego
900, Czerniewo:
Za śp. Tadeusza Bartosa
(22. rocznica śmierci)
1000, Ełganowo:
Za śp. Urszulę i Beniamina
Salewskich oraz Bernarda
Rogowskiego
1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Krystyny Gdaniec
w 80. urodziny (int. róży
św. Katarzyny)

14. Za śp. Konrada Zielke
15. Za śp. Zbigniewa Gorzyńskiego
16. Czerniewo: Za śp. Stanisławę,

Józefa i Władysława Szostków
17. Ełganowo: O Błogosławień-

stwo Boże i światło Ducha
Świętego dla Izabeli Salewskiej
(egzamin)

18. a) Za śp. Danutę, Huberta
i Alfonsa Lewańczyków
b) Za śp. Urszulę Krause

19. a) O Boże błogosławieństwo
dla Oliwii Ratkowskiej
w 7. urodziny

b) Za śp. Janinę i Benedykta
Mazurków
1930, neokatechumenat:
O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Skibowskich oraz o wieczną
radość w niebie dla zmarłych
z tej rodziny

20. 900, Czerniewo:
a) Za śp. Henryka, Władysława
i Helenę Dąbrowskich
oraz zmarłych z rodzin
Dąbrowskich i Kulwikowskich
b) Za śp. Adama Kosikowskiego
(1. rocznica śmierci) oraz
Hannę Knigę
1000, Ełganowo:
Za śp. Bogusława Bukowskiego
(w urodziny)
1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anety
i Daniela Karpińskich
w 1. rocznicę sakramentu
małżeństwa

21. a) Za śp. Zbigniewa
Gorzyńskiego
b) Za śp. Gerarda Sławnego

22. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
małżonków Anity i Tomasza
Ślazów
b) Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz zmarłych z rodzin
Musiałów i Niedźwiedziów

23. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich
Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Blokusów i Zulewskich

24. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Bartosza
Kelera w 18. urodziny
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24. Ełganowo: Za śp. Alfonsa
Tiborskiego oraz zmarłych
z rodziny Skierków

25. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla ks.
kanonika Adama Krolla
w 38. rocznicę sakramentu
kapłaństwa
b) Za śp. Jerzego Jaszewskiego
(10. rocznica śmierci)

26. a) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków
b) Za śp. Renatę Dunst
i Renatę Antkowiak

27. 730: Za śp. Jadwigę,
Jana, Olgierda, Genowefę
i Stanisława Tiałowskich
900, Czerniewo:
Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassków
1000, Ełganowo:
Za śp. Jadwigę i Bernarda Stolc
oraz Gertrudę i Zygmunta
Ziarnik
1100: Za śp. Katarzynę
i Bronisława Iwanowiczów
1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Żanety
i Piotra Wilke w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa

28. Za śp. Norę Nowak
29. Za śp. Helenę i Stefana

Kaczmarków
30. Czerniewo: Za śp. Leokadię

Grot oraz zmarłych z rodzin
Grotów i Macholów

31. Za śp. Szczepana
Goczkowskiego (21. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej
rodziny
Ełganowo: Za śp. Annę
i Bronisława Sokołowskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

22 maja: Agnieszka Maria Szolle

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 maja: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Knitter) i Daniela Karpińskich
31 maja: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Żanety (z d. Gostomskiej) i Piotra Wilke
2 maja: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Kazimiery (z d. Papis) i Piotra Graczyków

ODESZLI DO PANA

7 kwietnia: zmarł śp. Gerard Sławny z Trąbek Wielkich

5 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Dubieli
21 maja: pierwsza rocznica śmierci śp. Adama Kosikowskiego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


