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Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba,
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach! ach! na krzyżu umiera,
Jezus oczy swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało,
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało.
Ach! ach! dla ciebie człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.



DO MOICH DROGICH PARAFIAN

W sierpniu 2012 roku minęło
40 lat mojego pasterzowania wśród
Was. Wielu, bo około 1500 para-
fian ochrzciłem, czyli wprowadzi-
łem do wspólnoty parafialnej mło-
dych chrześcijan. Niewiele mniej
osób przyjąłem do pierwszej Ko-
munii św. Wielu też dorastających
parafian przygotowywałem do sa-
kramentu bierzmowania, a potem
do zawarcia sakramentu małżeń-
stwa. Przeglądając niedawno księgę
zmarłych, aż nie mogłem uwierzyć,
że tak wielu kochanych parafian
odprawiłem na miejsce wiecznego
spoczynku. Co roku ich imiona
wpisuję na kartkę i przez dwa lata
codziennie w porannej modlitwie
każdego z nich polecam Bożemu
miłosierdziu. Mam tę świadomość,
że byłem ich duchowym przewodni-
kiem z woli Bożej w ziemskim życiu
przez udzielanie im sakramentów
świętych, a nierzadko i sakramen-
tu namaszczenia na ostatnią drogę
do domu Ojca. Przypominam so-
bie jednego parafianina, który był
głuchoniemy i niewidomy. Nie wie-
działem, jak dotrzeć do jego świa-
domości, że chcę go przygotować na
godzinę śmierci.

W minionych latach mojej dusz-
pasterskiej posługi, dzięki Waszej
dobroci i ofiarności (oczywiście nie
wszystkich parafian), Bóg posługu-
jąc się mną niegodnym zbudował
sobie świątynie na zamieszkanie
wśród swojego ludu i do składania

za nas Najświętszej Ofiary Mszy św.
Najpierw w Postołowie, gdzie funk-
cjonuje już odrębna parafia i ma
już drugiego proboszcza: po ks. Ka-
zimierzu Glamie jest ks. proboszcz
Dariusz Cieniewicz. Potem w Czer-
niewie powstała piękna świątynia
ku czci Bożego Miłosierdzia, konse-
krowana dzień po śmierci wielkie-
go Papieża Polaka Jana Pawła II.
I wreszcie trzecia świątynia zosta-
ła wzniesiona w Ełganowie, której
patronem jest błogosławiony ks. Je-
rzy Popiełuszko. Obecnie jest to
kościół rektorski, w którym dusz-
pasterzuje ks. Bolesław Antoniów,
wicedyrektor Gdańskiej Caritas.

Dobry Bóg pozwolił też grun-
townie odnowić świątynię parafial-
ną – nowy miedziany dach, nowa
posadzka, nowe ławki, gruntowny
remont organów z ich przestawie-
niem na tylną ścianę kościoła, nowe
tynki, odnowione ołtarze i nowy oł-
tarz soborowy, dwa nowe dzwony,
gruntowna renowacja cudownego
obrazu Matki Bożej, stacje Dro-
gi Krzyżowej i Różańca św. oraz
Dom Pielgrzyma, na który została
zaadaptowana dawna obora.

Boża i nasza Matka Maryja ob-
rała sobie wśród nas przed wiekami
miejsce na zamieszkanie i wypra-
szanie swym czcicielom łask u swo-
jego Syna. Dla nas jest dumą
i chlubą, że 25 lat temu błogo-
sławiony papież Jan Paweł II oso-
biście ukoronował cudowny obraz
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Matki Bożej Trąbkowskiej. Maryja
w kopii cudownego obrazu nawie-
dziła mieszkania naszych parafian
z okazji 10-lecia, a potem 25-lecia
koronacji. Niestety nie wszyscy pa-
rafianie zaprosili Maryję do siebie.
Teraz na jubileusz 25-lecia korona-
cji więcej osób odmówiło przyjęcia
Maryi u siebie niż na 10-lecie. To
napawa mnie wielkim smutkiem,
a myślę, że daleko więcej smuci się
z tej niegościnnej postawy Maryja.
Rozumiem, że można mieć jakieś
pretensje do księdza i nie otworzyć
mu drzwi na kolędę, gdy przybywa
błogosławić w imieniu Boga na-
sze domy i rodziny, ale odmówić
przyjęcia Matki Najświętszej w Jej
Cudnym znaku to dowód wielkiej
niewiary publicznie okazany wo-
bec Boga i parafialnej wspólnoty.
Jesteśmy wszyscy stróżami tego
cudownego miejsca. Bądźmy wszy-
scy zatroskani, by Maryja czuła się
kochaną wśród nas, wśród których
sobie wybrała miejsce czci i rozda-
wania łask.

Dobre dziecko szanuje ziemską
matkę do końca jej dni, a po zejściu
z tego świata, pamięta o jej duszy,
prosząc o Mszę św. w rocznicę
śmierci lub urodzin.

Tym większą wszyscy okażmy
miłość i przywiązanie do naszej ko-
chanej Matki Maryi. Ona pierwsza
nas pokochała i tron wśród nas
obrała. Niech się ta miłość przeja-
wia w uczczeniu Maryi, zwłaszcza
w soboty, a szczególnie w pierwsze
soboty miesiąca. Ona czeka i na
Ciebie. Czy Ją zawiedziesz? Gdy
się kocha mamusię, to się ją od-
wiedza, tym bardziej czyńmy to

względem Maryi. „Idźmy, tulmy się
jak dziatki, do serca Maryi Matki”.

Nie lekceważmy też ukochanej
przez Maryję modlitwy różańcowej
(szatan bardzo się lęka tej modli-
twy). Włącz się do Parafialnej Ro-
dziny Różańcowej. Niech modlitwa
różańcowa rozbrzmiewa w każdym
domu i w każdym sercu. W czasie
podróży i wypoczynku, w kościele
i w domu. Czas Wielkiego Postu
jest szczególną okazją do pogłębie-
nia pobożności Maryjnej. Czy już
jesteś w Żywym Różańcu? Jeśli
nie, to dlaczego? Wystarczą dwie
minuty, by zmówić dziesiątkę ró-
żańca. Czy się nie znajdzie tyle
czasu w ciągu dnia? A może już
wystygła twoja wiara i miłość do
Maryi, ale nie chcesz się do tego
faktu przyznać? Jest czas na tele-
wizję, internet, na prasę i radio,
ale nie masz już czasu na pacierz,
niedzielną Mszę św., spowiedź św.
Może nigdy nie bierzesz udziału
w nabożeństwach Drogi krzyżo-
wej, Gorzkich żalach, adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, nabożeń-
stwie majowym, październikowym
czy w tygodniu wielkiego Odpustu
Maryjnego. Przypomnij sobie, czy
brałeś udział w Misjach św. przed
jubileuszem koronacji cudownego
obrazu. Wiedz, że katolik winien
być świadkiem wiary wobec świata,
rodziny, swoich dzieci. Nie poniżaj
siebie, pozwalając niejako siłą być
wniesionym do kościoła w trum-
nie, bo już nie będziesz się mógł
oprzeć. Czy jeszcze kochasz Boga?
Zastanów się nad miejscem Boga
w twoim sercu! Czy tak dobry syn
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czy córka kocha swojego ojca czy
matkę. Czy tak dobry mąż kocha
swoją żonę czy na odwrót, jak ty
kochasz Boga? Przyznaj się. Wypa-
liła się w Tobie wiara i może jesteś
zimny, jak to śpiewamy w pieśni
kościelnej „A nasze serca zimne
jak lód i próżny dla nich Twej
męki trud”. Wielki Post, to czas
nawrócenia, pojednania, przebacze-
nia, pogłębienia wiary. Wykorzystaj
daną Ci przez Kościół szansę. Cóż
pomoże dobra pensja, zdrowie i no-
wy dom. Wypadek, zawał serca,
udar mózgu, rak i nagle wszystko
obróci się w marność. „Głupcze, tej
nocy zarządają duszy twojej, a to
coś zgromadził, czyjeż będzie?” Co
z tych dóbr zabierzesz na drugą
stronę życia? Jaka twoja wiara?
Czy Bóg jest z ciebie zadowolony?

Proszę gorąco każdego z drogich
parafian:
– nie opuszczaj z własnej winy nie-

dzielnej Mszy św. bo to jest zlek-
ceważeniem ofiary samego Chry-
stusa za ciebie poniesionej. Sta-
nowi to ciężkie znieważenie Pana
Jezusa, a zatem i grzech ciężki,
czyli śmiertelny, który uśmierca
łaskę w duszy,

– zaczynaj i kończ każdy dzień
modlitwą,

– odmów codziennie choć 10 Zdro-
waś Maryjo,

– pamiętaj, ze niedziela ma być cza-
sem poświęconym na spotkanie
z Bogiem, ma być czasem dla ro-
dziny i z rodziną, a nie gonitwą po
sklepach. Pozwól i sprzedającym
na świętowanie,

– szczególnie w Wielkim Poście po-
wstrzymaj się od napojów alkoho-
lowych, a zaoszczędzone pienią-
dze ofiaruj na misję czy prawdzi-
wie biednych, których jest coraz
więcej wśród nas,

– dopilnuj, by twoje dziecko (też
to dorastające) uczestniczyło we
Mszy św. czy innych wielkopost-
nych nabożeństwach. Dobrze zro-
bisz, jeśli będziesz na Mszy świę-
tej razem ze swoim dzieckiem,

– weź udział w wielkopostnych re-
kolekcjach św., które odbędą się
w dniach 23–27 marca, więc
w Wielkim Tygodniu.
I jeszcze wiedz, że najdoskonal-

szą modlitwą jest Ofiara Mszy św.,
bo tu nie człowiek, ale sam Chry-
stus modli się do Ojca w naszych in-
tencjach. Najpiękniejszym i najcen-
niejszym prezentem, imieninowym,
urodzinowym, jubileuszowym, czy
formą prośby o zdrowie, o pracę
czy w innych rodzinno-osobistych
sprawach jest Msza św.! Czy cho-
ciaż raz w roku zamawiasz Mszę
św. za zmarłych rodziców, dziad-
ków lub innych członków rodziny?
Czy pamiętasz, by poprosić o Msze
św. z okazji rocznicy sakramentu
małżeństwa, czy urodzin? Modlitwa
Mszą św. jest sprawdzianem Twojej
dojrzałości w wierze. Poproś kapła-
na chociaż o jedną Mszę św. w roku
w wybranej przez siebie intencji,
jeśli dotąd tego nie czyniłeś.

Czas szybko upływa. Jeżeli Bóg
pozwoli mi doczekać, to za dwa lata
zakończy się moje duszpasterzowa-
nie w parafii. Bardzo chciałbym
jeszcze przed upływem tego cza-
su rozpocząć budowę tak bardzo
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upragnionego Domu Ulgi w Cier-
pieniu imienia św. Ojca Pio. Prace
„papierkowe” bardzo ślamazarnie
postępują do przodu. Ufam, że je-
żeli to jest wolą Bożą, to budowę
rozpoczniemy. Marzy mi się też
renowacja dwóch bocznych ołtarzy
w naszym kościele parafialnym, ale
nie jest to tania inwestycja. Koszt
oszacowano na 112 tys. zł. Już
trzykrotnie pisałem do Minister-
stwa Kultury o dotację i za każdym

razem otrzymałem odpowiedź od-
mowną.

Zarówno w wypadku budowy
Domu Ulgi w Cierpieniu, jak i reno-
wacji ołtarzy, nawet gdyby przyzna-
no dotację, potrzebny jest znaczny
wkład parafii. Nie obeszłoby się bez
kwesty w rodzinach, podobnie jak
to miało miejsce podczas budowy
kościołów.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2013

3 marca: 3 Niedziela Wielkiego
Postu

Wj 3,1–8a.13–15

1 Kor 10,1–6.10–12

Łk 13,1–9

Albo myślicie, że owych osiemnastu,

na których zwaliła się wieża w Si-

loam i zabiła ich, było większymi

winowajcami niż inni mieszkańcy

Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam

wam; lecz jeśli się nie nawróci-

cie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk
13,4–5).

Wieża w Siloe zawaliła się, zabi-
jając osiemnastu ludzi. Choć było
to dawno, w czasach Saula, dzi-
siaj pod jednym względem dzieje
się podobnie jak wtedy. Jeżeli ktoś
jest przez nas źle osądzony i roz-
bije się samochodem, wpadnie pod
tramwaj, wyleci z okna, dostanie
w głowę doniczką z oleandrem, zle-
ci z ruchomych schodów i złamie

nogi z przemieszczeniem, mówimy:
„No tak, dotknęła go kara Boża”.
Jak bardzo umniejszamy Boga, je-
żeli chcemy, by osądzał ludzi tak jak
my, i wkładamy Mu do ręki kodeks
naszego prawa.
O ile krótsza byłaby Litania do
Wszystkich Świętych, gdybyśmy są-
dzili po swojemu. Zabrakłoby Świę-
tej Marii Magdaleny, bo wstyd, że
ziemia nosiła taką grzesznicę. Do-
bry Łotr byłby dla nas zawsze złym
łotrem. Nie byłoby Świętego Paw-
ła, bo jako Szaweł prześladował
chrześcijan. Nie byłoby Świętego
Augustyna, który w młodości nie
był święty. Wciąż ktoś nowy przy-
bywa w niebie do Litanii, chociaż
na ziemi jeszcze go nie umiemy ani
dostrzec, ani kanonizować. Bóg jest
Ojcem miłosierdzia, tym, który cze-
ka cierpliwie na nasze nawrócenie.

10 marca: 4 Niedziela
Wielkiego Postu
Joz 5,9a.10–12
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2 Kor 5,17–21

Łk 15,1–3.11–32

„Twój brat powrócił, a ojciec twój

kazał zabić utuczone cielę, ponieważ

odzyskał go zdrowego”. Na to roz-

gniewał się i nie chciał wejść (Łk
15,27–28).

Nie odchodzimy od Boga. Co tydzień
uczestniczymy we Mszy Świętej,
pościmy w piątki. Jak często jednak
dręczy nas to, że ci, co nie wierzą,
mają łatwiejsze życie, powodzi im się
lepiej niż nam. Czy nie stajemy się
podobni do syna, który pozazdrościł
marnotrawnemu bratu życzliwości
i przebaczenia ojca? Nie wiemy
przecież, czy ci gorsi od nas nie
nawrócą się.

17 marca: 5 Niedziela
Wielkiego Postu

Iz 43,16–21

Flp 3,8–14

J 8,1–11

A kiedy w dalszym ciągu Go py-

tali, podniósł się i rzekł do nich:

„Kto z was jest bez grzechu, niech

pierwszy rzuci na nią kamień”, i po-

wtórnie nachyliwszy się, pisał na

ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy

jeden po drugim zaczęli odchodzić,

poczynając od starszych, aż do ostat-

nich. Pozostał tylko Jezus i kobieta

stojąca na środku. Wówczas Jezus,

podniósłszy się, rzekł do niej: „Ko-

bieto, gdzież oni są? Nikt cię nie

potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt,

Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja

ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej

chwili już nie grzesz” (J 8,7–11).

Co to jest grzech? Grzech, jak mówi
katechizm, to przekroczenie przyka-
zania Bożego. Definicja, która mówi
o zakazie. Kiedy dzieciom mówimy:
Nie rób tego czy tamtego – nasze
przykazania też są zakazami. Dzie-
sięć przykazań Bożych też zostało
danych w formie zakazów ludziom
prostym. Z nauki Pana Jezusa może-
my wyczytać inną definicję grzechu:
grzech popełniamy wtedy, kiedy –
mogąc wybrać – wybieramy nie Bo-
ga, lecz zło. Wybieram kłamstwo,
a nie Boga, który jest Prawdą. Wy-
bieram nienawiść, a nie Boga, który
jest Miłością. Wybieram złość, a nie
Boga, który jest Dobrem i Przeba-
czeniem. Wiem, że Bóg, który mnie
kocha, jest. Modlę się do Niego,
wierzę w Niego, lecz nie wybieram
tego, czego On chce. Kiedy mam
możliwość wyboru, a nie wybieram
Boga, wtedy zawsze grzeszę.

24 marca: Niedziela Palmowa,
czyli Męki Pańskiej

w czasie procesji z palmami:

Łk 19.28–40

w czasie Mszy św.:

Iz 50,4–7

Flp 2,6–11

Łk 22,14–23.56

...znajdziecie oślę uwiązane, którego

nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je

i przyprowadźcie tutaj!. A gdyby was

kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”,

tak powiecie: „Pan go potrzebuje”

(Łk 19,30–31).
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W Niedzielę Palmową przynosimy
do kościoła palmy, uroczyście je po-
święcamy i urządzamy z nimi proce-
sje. Palma jest znakiem zwycięstwa,
znakiem chwały, wzniosłych nastro-
jów. Często na obrazach widujemy
świętych z palmami męczeństwa,
które już nie bolą jak rany, lecz
świecą jak odznaczenia. Palma przy-
pomina dostojnych mężów. „Spra-
wiedliwy zakwitnie jak palma” –
głosi psalm (Ps 92,13). Wbrew na-
szym polskim palemkom, które są
raczej wesołe, prawdziwe palmy są
bardzo poważne, skoro malują je
na blachach cmentarnych tuż przy
krzyżu. W tak podniosłą niedzie-
lę z palmami, z uroczystą liturgią,
w Ewangelii występuje zwykłe oślę.
Palma i osioł. Jak „za” i „przeciw”.
Osłem nazywamy kogoś niezdarne-
go, niezbyt mądrego, nieudanego,
upartego, niemuzykalnego, bo nie
śpiewa, ale ryczy. Wszyscy jesteśmy
powołani do świętości. Wszyscy ma-
my być dziećmi Bożymi, namaszczo-
nymi tą godnością, ale wciąż każdy
z nas jest jak takie przywiązane
oślę, trochę uparte, nieudane, nie-
zbyt mądre, czasem przeszkadzają-
ce. Jednak Jezus mówi, że osła też
potrzebuje, osła, który uczy pokory,
wyzbycia się pyszałkowatości i pew-
ności siebie. Nawet to, co w nas jest
małe, niezdarne, nieułożone, też ma
pokłonić się Panu Bogu, ma się uko-
rzyć i uczyć nas łez rekolekcyjnych
i modlitwy celnika.

31 marca: 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

A pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła
do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rze-
kła do nich: „Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go położono” (J
20,1–2).

Historyk może udowodnić, że Je-
zus był postacią historyczną. Żył
w czasach, kiedy Herod II był te-
trarchą Galilei, Poncjusz Piłat kon-
sulem, Tyberiusz cesarzem. Jednak
to, co stało się po śmierci Jezu-
sa, historyka może tylko wprawić
w zdumienie. Apostołowie utracili
wiarę. Byli przekonani, że Nauczy-
ciel ich zawiódł. Rozbiegli się po
świecie. Jednak ci sami uczniowie
nagle zaczęli głosić o spotkaniu
Jezusa zmartwychwstałego. Za tę
prawdę umierali śmiercią męczeń-
ską. U źródeł naszej wiary kryje się
wstrząsający dreszcz, świadectwo
ludzi, którzy spotkali się ze zmar-
twychwstałym Chrystusem. Po spo-
tkaniu z powstałym z grobu Bogiem
Człowiekiem narodził się Kościół,
trwający już blisko dwa tysiące lat.
Pierwsza katecheza, pierwsza lek-
cja religii zamknęła się w jednym
zdaniu: „Chrystus umarł, Chrystus
zmartwychwstał, Chrystus powró-
ci”. Świadkami Zmartwychwstania
są księża spowiadający w okresie
wielkanocnym. Widzą, jak Jezus od-
rzucany, sponiewierany zmartwych-
wstaje w duszach ludzkich.

Ks. Jan Twardowski
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 23 do 27 marca 2013 r.

Rekolekcje poprowadzi ojciec Michał Krysztofowicz

Sobota, 23 marca – rozpoczęcie rekolekcji św.
18.00 Msza św. z Nowenną w Trąbkach Wielkich

Niedziela, 24 marca
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie

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

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

w Trąbkach Wielkich

Poniedziałek, 25 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

w Trąbkach Wielkich
9.30 Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i Msza św.

w Trąbkach Wielkich
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich
16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach

Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Wtorek, 26 marca
8.00 Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły z Czerniewa i dla dorosłych

w Trąbkach Wielkich
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum

w Trąbkach Wielkich
11.00 Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej

i przedszkolaków oraz Msza św. w Trąbkach Wielkich
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16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Ełganowie
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich w Czerniewie
17.30 Różaniec o dobrą spowiedź świętą wszystkich parafian w Trąbkach

Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
19.00 Nauka dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pozaszkolnej

w Trąbkach Wielkich

Środa, 27 marca – 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 w Trąbkach Wielkich
8.30 Msza św. z nauką dla wszystkich w Trąbkach Wielkich
9.30 Spowiedź św. uczniów gimnazjum oraz Msza św. w Trąbkach

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

z Trąbek Wielkich
13.00 Spowiedź św. w Czerniewie; Msza św. dla dorosłych w Czerniewie
15.00 Spowiedź św. w Ełganowie; Msza św. dla dorosłych w Ełganowie
16.30 Spowiedź św. młodzieży i dorosłych w Trąbkach Wielkich
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich i zakończenie rekolekcji św.

w Trąbkach Wielkich

Wielki Czwartek, 28 marca – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
Wielki Piątek, 29 marca – nabożeństwo z Adoracją Krzyża, godz. 18.00
Wielka Sobota, 30 marca – 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 – Czerniewo, godz. 10.00;
Kleszczewo, w Klubie Rolnika, godz. 9.30; Kleszczewo Górne, u państwa
Kulów, godz. 10.00

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ

Często słyszę parafian mówią-
cych, że Kościół nie powinien mie-
szać się do polityki, pobierać opłat
za chrzest, ślub czy pogrzeb, powi-
nien dbać o biednych i im pomagać,
księża są bogaci, jeżdżą drogimi sa-

mochodami. Wiele podobnej krytyki
i swoich opinii na temat Kościo-
ła wypowiadają katolicy. Przecież
każdy katolik stanowi cząstkę Ko-
ścioła. Katolicy tworzą Chrystusowy
Kościół. Czemu zatem mówią o Ko-
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ściele jako wspólnocie im obcej?
Myślę, że opinie takie wydają wier-
ni, którzy nie czują się katolikami
i nie czują w sobie odpowiedzialno-
ści za Kościół, który tworzą. Nasi
księża wywodzą się przecież z na-
szych rodzin. W rodzinie formuje
się ich fundament wiary i życia
moralnego. Takich mamy kapła-
nów, jakie są rodziny – to raz,
a po wtóre – czy często modlisz
się do Boga o dobrych i świętych
kapłanów i o dobre powołania do
służby w Kościele. Czy modlisz się
za kapłanów, którzy w tej parafii
pełnią duszpasterską służbę, aby
byli świętymi przewodnikami ludu
Bożego? Krytykować łatwo i do te-
go nie potrzeba kończyć studiów.
Ale czy pomagasz, czy bierzesz na
ramiona współodpowiedzialność za
wiarę wspólnoty parafialnej, wiarę
Twojej rodziny i gorliwość Twoich
kapłanów. Jezus powiedział jasno:
„Proście Pana żniwa, aby posłał
robotników na swoje żniwo”. Więc
trzeba modlić się za kapłanów. Po-
myśl też o innej stronie Twojego
życia we wspólnocie parafii. Kiedy
np. pomogłaś sprzątać kościół, by
był czysty, bo w nim zamieszkał
Chrystus w tabernakulum. Czy to
nie twoja powinność? Gdyby każda
parafianka tylko raz na rok przyszła
do sprzątania, to już byłoby bardzo
dobrze. A trzeba też uprać obru-
sy, alby, komże, bieliznę kielichową,
flagi itp. Pomogliście kiedyś? Kto to
ma robić? Odpowiecie – parafianie!
I dodacie: „Tam ich jest dość”. Tak
mówią wszyscy, stąd nie ma nikogo.

Podam przykład z ostatniego
czasu. Pod koniec okresu Bożego

Narodzenia poprosiłem w ogłosze-
niach parafialnych, żeby w piątek
po Mszy św. wieczornej przyszli
(i wyznaczyłem nawet grupy osób)
zdemontować szopkę, choinki. Przy-
szedł tylko jeden szafarz Euchary-
stii, a parafian jest prawie 1600 (bez
Ełganowa). Oczywiście mówią: Tam
ich jest dość. Był tylko jeden.

Czy pomyślałeś kiedyś o kwia-
tach do kościoła, o ustrojenia kościo-
ła. Ciągle trzeba przy takim obiekcie
dokonywać konserwacji, reperacji
różnych psujących się przedmiotów.
Trzeba wiosną przycinać żywopłoty,
trzeba kosić trawę, a jesienią gra-
bić liście. Kiedy pomogłeś? Ofiary
złożone na tacę nie starczą na opła-
cenie wszystkich prac związanych
z utrzymaniem parafii. Pamiętam,
jak zapowiedziałem, że w drugą nie-
dzielę grudnia proszę o ofiary na
tacę na maty do ławek w koście-
le. Taca była o 40 zł większa od
innych niedziel. Kto za 40 złotych
zakupi materiał i uszyje takie ma-
ty? A są potrzebne. W grudniowym
numerze „Kany” pisałem ile ofiar
składanych na tacę wypływa poza
parafię. Przypomnę:

Trzeba zapłacić podatek od ilo-
ści mieszkańców na terenie para-
fii, prąd, ubezpieczenie (zabytkowa
świątynia jest dużo drożej ubez-
pieczona), na ogrzewanie kościoła,
Są opłaty na Kurię biskupią, semi-
narium duchowne, cathedraticum,
Fundusz Obory Życia, zakony kon-
templacyjne, Grób Pański, święto-
pietrze, misyjne uczelnie katolickie,
Fundusz Pomocy Kapłańskiej. Prze-
kazujemy nawet ofiary ze żłóbka
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czy Wielkiego Piątku. Nie wyli-
czam tu drobniejszych opłat skła-
danych przez księży administrato-
rów parafii do Kurii biskupiej. Gdy
kwestowaliśmy na budowę świątyni
na terenie parafii, wielu parafian
nie otworzyło drzwi domów lub
oświadczyło wprost, by do nich nie
przychodzić. Te 10 czy 20 zł mie-
sięcznie ofiarowanych na budowę
kościoła, nie zubożyłyby ich. Myślę,
że o ile mają trochę honoru, god-
ności i katolickiej świadomości, to
powinni się dziś wstydzić takiej po-
stawy. Kościoły dziś służą wiernym,
ale oni w tym nie mają udziału.
Jestem z kolei naprawdę wdzięcz-
ny nielicznym parafianom, którzy

co tydzień bezinteresownie sprzą-
tają kościół, piorą bieliznę kościel-
ną, kwiatami (nierzadko kupionymi
z własnych funduszy) przyozdabiają
ołtarze i wnętrze kościoła. Niech Je-
zus będzie ich nagrodą, a ja ze swej
strony składam Wam gorące podzię-
kowanie „Bóg zapłać” (waluta waty-
kańska jest niewymienialna!). Piszę
tę refleksję na czas Wielkiego Postu
ku przemyśleniu i realizowaniu pią-
tego przykazania kościelnego, które
brzmi: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”.

Ks. E. Szymański

PODZIAŁ SAKRAMENTÓW
według skutków, jakie sprawiają w człowieku

Katechizm Kościoła Katolickiego
wyróżnia niektóre sakramenty ze
względu na szczególne skutki, jakie
sprawiają w człowieku. Czytamy
w Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego: „Trzy sakramenty: chrzest,
bierzmowanie i sakrament święceń
kapłańskich, oprócz tego, że udzie-
lają łaski, wyciskają charakter
sakramentalny (czyli «pieczęć»),
przez który chrześcijanin uczestni-
czy w kapłaństwie Chrystusa i na-
leży do Kościoła, odpowiednio do
swego stanu i pełnionych funk-
cji. To upodobnienie do Chrystusa
i Kościoła, urzeczywistniane przez

Ducha Świętego, jest nieusuwalne;
pozostaje ono w chrześcijaninie na
zawsze jako pozytywna dyspozy-
cja do przyjęcia łaski, jako obiet-
nica i zapewnienie opieki Bożej oraz
powołanie do kultu Bożego i służ-
by Kościołowi. Sakramenty te nie
mogą więc nigdy być powtórzone”
(KKK 1121).

Wyróżnienie trzech sakramentów
skłania do dokonania podziału sied-
miu świętych znaków według nowe-
go kryterium. Tutaj zasadą podziału
są skutki, jakie poszczególne sakra-
menty sprawiają w przyjmującym
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je człowieku. Trzy z nich zosta-
wiają skutki trwałe i nie można
ich powtarzać. Bardzo bliskim tym
trzem jest sakrament małżeństwa,
który jest również udzielany na całe
życie, choć ktoś może go przyjąć
po raz drugi po śmierci współ-
małżonka. Kościół jednak wyraźnie
uczy, że małżeństwo sakramen-
talne jest nierozerwalne i jest
darem danym człowiekowi na ca-
łe życie: „Przymierze małżeńskie,
przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego
życia, skierowaną ze swej natury
na dobro małżonków oraz do zro-
dzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi pod-
niesione przez Chrystusa Pana do
godności sakramentu” (KKK 1601).

Patrząc z tej perspektywy na
wszystkie sakramenty, możemy po-
dzielić je na dwie grupy. W pierw-
szej znajdują się te, które kształtują
naszą tożsamość w relacji do Bo-
ga i Kościoła, dlatego zostały tu

nazwane „sakramentami chrze-
ścijańskiego bytu”. Są nam one
dane na całe życie. Należą do nich:
chrzest, bierzmowanie, święcenia
i małżeństwo. Druga grupa, to
„sakramenty chrześcijańskiego
wzrostu”, one bowiem sprawiają
wzrost tych darów, które otrzyma-
liśmy w sakramentach przyjmowa-
nych raz w życiu, dlatego przyjmu-
jemy je nieustannie. Dzięki sakra-
mentowi pokuty i Eucharystii, a w
sytuacji choroby także dzięki sa-
kramentowi namaszczenia chorych,
ochrzczony może stawać się coraz
bardziej dzieckiem Bożym, bierz-
mowany coraz bardziej apostołem
Chrystusa, a wyświęcony szafarz
i zaślubieni małżonkowie mogą się
coraz bardziej stawać „budowniczy-
mi komunii”.

Powołanie chrześcijanina
w świetle sakramentów
i sakramentaliów

Bóg kształtuje Kościół przez słowo
i sakramenty, które są „«arcydzie-
łami Bożymi» w nowym i wiecznym
Przymierzu” (KKK 1116). Jako nad-
zwyczajne dzieła Boga, dokonywane
w Kościele i przez Kościół, objawiają
w sposób szczególnie czytelny Boże
i ludzkie tajemnice, a wśród nich
bogatą i zróżnicowaną tajemnicę
powołania człowieka.

Odkrywamy w nich dwa aspekty.
Pierwszym jest wspólne wszystkim
i mające najbardziej podstawowy
charakter powołanie do święto-
ści, czyli doskonałego i pełnego
zjednoczenia z Bogiem i braćmi.
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Drugim aspektem są odmienne dla
poszczególnych osób drogi realizacji
tego powołania. Tajemnicę wspól-
nego wszystkim powołania do świę-
tości odczytujemy w sakramentach
chrztu i bierzmowania, pokuty i na-
maszczenia chorych oraz w Eucha-
rystii.

Dwa pozostałe sakramenty, świę-
cenia i małżeństwo, objawiają
tajemnicę powołania z innej per-
spektywy. Nie są już one wspól-
ne dla wszystkich, lecz wskazują
na zróżnicowane drogi dążenia do
świętości. Cechą drogi małżeńskiej
jest „służba komunii” w domowym
Kościele, a cechą drogi kapłańskiej
jest „służba komunii” we wspólno-
cie parafialnej (w przypadku bisku-
pa we wspólnocie diecezjalnej). Do
tych dwóch dróg dołącza jeszcze jed-
na, mianowicie droga życia konse-
krowanego. Obrzęd konsekracji nie
jest wprawdzie sakramentem, tylko
sakramentalium, ale skutki, jakie
sprawia w życiu osoby składającej

na całe życie śluby czystości, ubó-
stwa i posłuszeństwa, są podobne
do tych sprawionych przez sakra-
menty. Ze strony człowieka jest to
poświęcenie się na całe życie, a ze
strony Boga konsekracja tego sta-
nu oddania i ubogacenie człowieka
potrzebnymi łaskami.

Refleksja nad sakramentami i sa-
kramentaliami rzuca więc światło
także na wzajemną zależność mię-
dzy wspólnym dla wszystkich powo-
łaniem do świętości, a odmiennymi
dla różnych osób drogami realizacji
tego powołania. Można tę refleksję
snuć dalej, gdyż w ukazanych powy-
żej aspektach tajemnicy powołania
nie ma wzmianki o talentach, cha-
ryzmatach i zdolnościach poszcze-
gólnych osób, a przecież dla ich
rozwoju osobowego i dojrzewania
do świętości jest to sprawa ważna.
Mamy służyć Bogu i ludziom
tym darem, jaki każdy otrzymał
(por. 1 P 4,10), a taka pełna zaanga-
żowania służba również ma wymiar
powołania. Na powyższym rysun-
ku przypominają o tej tajemnicy
trzy małe elementy, wskazujące na
posługę słowa, posługę rąk (chle-
ba), a także posługę śpiewu. Są to
trzy wyróżnione przestrzenie służby
w celebracji liturgicznej, w których
mogą się wyrazić różnorodne ta-
lenty i charyzmaty poszczególnych
wiernych. Skutki sakramentów, któ-
re przyjąłem zobowiązują...

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. W jaki sposób wzmocnię moje
świadectwo wiary? (Droga krzyżo-
wa, Gorzkie Żale).

Opr. ks. Adam Kroll
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ROZMOWA W RODZINIE
Duch przekonuje świat o grzechu

„Kiedy Chrystus w czasie mowy po-
żegnalnej w Wieczerniku zapowiada
przyjście Ducha Świętego «za ce-
nę» swego odejścia i obiecuje: «jeżeli
odejdę, poślę Go do was», wówczas –
w tym właśnie kontekście – dodaje:
«On zaś, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu, o sprawiedliwości
i o sądzie» (J 16,7n). Ten sam Pocie-
szyciel i Duch Prawdy, który został
przyobiecany jako Ten, który «na-
uczy» i «przypomni», jako Ten, który
«doprowadzi do wszelkiej prawdy» –
wedle przytoczonych w tej chwili
słów – zostaje zapowiedziany jako
Ten, który «przekona świat o grze-
chu, o sprawiedliwości i o sądzie».

Znamienny wydaje się także kon-
tekst. Chrystus łączy tę zapowiedź
Ducha Świętego ze słowami, które
wskazują na Jego własne «odejście»
przez Krzyż, co więcej, uwydatniają
potrzebę takiego «odejścia»: «Poży-
teczne jest dla was moje odejście.
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie
przyjdzie do was» (J 16,7).

Najbardziej jednak znamienne jest
wyjaśnienie, jakie Chrystus sam do-
łącza do tych trzech słów: grzech,
sprawiedliwość, sąd. Mówi bowiem
tak: «On (...) przekona świat o grze-
chu, o sprawiedliwości i o sądzie.
O grzechu – bo nie wierzą we Mnie;

o sprawiedliwości zaś – bo idę do
Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie
o sądzie – bo władca tego świata zo-
stał osądzony» (J 16,8–11). W myśli
Chrystusa grzech, sprawiedliwość,
sąd posiadają ściśle określone zna-
czenie, różne od tego, jakie mo-
że bylibyśmy skłonni przypisać tym
słowom niezależnie od wyjaśnienia
mówiącego. Wyjaśnienie to wskazuje
równocześnie, jak wypada rozumieć
owo «przekonywanie świata», jakie
należy do posłannictwa Ducha Świę-
tego. Ważne jest przy tym zarówno
znaczenie poszczególnych słów, jak
też ta okoliczność, że zostały one
w wypowiedzi Chrystusa połączone
ze sobą.

«Grzech» oznacza w tym tekście
niewiarę, z jaką Jezus spotkał się
wśród «swoich», poczynając od ro-
dzinnego miasta Nazaretu. Oznacza
odrzucenie Jego posłannictwa, które
doprowadziło ludzi do wydania na
Niego wyroku śmierci. Kiedy z ko-
lei mówi o «sprawiedliwości», Jezus
zdaje się mieć na myśli tę ostatecz-
ną sprawiedliwość, jaką okaże Mu
Ojciec, otaczając Syna swego chwałą
zmartwychwstania i wniebowstąpie-
nia: «idę do Ojca». W kontekście tak
rozumianego «grzechu» i «sprawie-
dliwości» – z kolei «sąd» oznacza,
że Duch Prawdy będzie wykazywał
winę «świata» w skazaniu Jezu-
sa na śmierć krzyżową. Jednakże
Chrystus nie przyszedł na świat,
aby świat ten tylko sądzić i po-
tępić: przyszedł, ażeby go zbawić
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(por. J 3,17; 12,47). Przekonywanie
o grzechu i sprawiedliwości ma na
celu zbawienie świata, zbawienie lu-
dzi. Właśnie to zdaje się uwydatniać
stwierdzenie, że «sąd» odnosi się tyl-
ko do «władcy tego świata», czyli do
szatana – do tego, który od początku
wykorzystuje dzieło stworzenia prze-
ciw zbawieniu, przeciw przymierzu
i zjednoczeniu człowieka z Bogiem;
jest on też «już osądzony» od po-
czątku. Jeżeli Duch-Pocieszyciel ma
o tym właśnie «sądzie» przekonywać
świat, to w tym celu, ażeby konty-
nuować w nim Chrystusowe dzieło
zbawienia.

W dalszym ciągu skoncentrujemy
się przede wszystkim na tym posłan-
nictwie Ducha Świętego, jakim jest
«przekonywanie świata o grzechu» –
musimy jednak równocześnie zacho-
wać pełny kontekst tej wypowiedzi
z Wieczernika. Duch Święty, który
podejmuje od Syna dzieło odkupie-
nia świata, podejmuje przez to samo
zadanie zbawczego «przekonywania
o grzechu». To przekonywanie pozo-
staje w stałym odniesieniu do «spra-
wiedliwości» – czyli do ostatecznego
zbawienia w Bogu, do spełnienia
ekonomii, której Chrystus ukrzyżo-
wany i uwielbiony jest definitywnym
i trwałym centrum. Cała zaś ta
zbawcza ekonomia Boża odcina nie-
jako człowieka od «sądu», czyli od
potępienia, jakim porażony został
grzech szatana, «władcy tego świa-
ta», który przez swój grzech stał
się «rządcą świata tych ciemności»
(por. Ef 6,12). Równocześnie więc,
poprzez takie odniesienie do «sądu»,
otwierają się przed zrozumieniem
«grzechu», a także «sprawiedliwo-
ści», rozległe horyzonty. Duch Świę-
ty, ukazując na gruncie Chrystu-
sowego Krzyża grzech w ekonomii

zbawienia (można by powiedzieć:
«grzech zbawiony»), pozwala zrozu-
mieć, jak Jego posłannictwo dotyczy
również tego grzechu, który już zo-
stał definitywnie osądzony («grzech
potępiony») [...].

Tak więc, poczynając od świadectwa
jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, dzia-
łanie Ducha Prawdy, który «przeko-
nywa świat o grzechu» odrzucenia
Chrystusa, jest w sposób organiczny
zespolone z dawaniem świadectwom
o tajemnicy paschalnej: o tajemnicy
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałe-
go. W takim zaś zespoleniu samo owo
«przekonywanie o grzechu» odsłania
swój zbawczy wymiar. «Przekony-
wanie» to bowiem ma na celu nie
samo oskarżenie świata ani tym bar-
dziej – jego potępienie. Chrystus nie
przyszedł na świat, aby go osądzić
i potępić, lecz – by go zbawić (por.
J 3,17; 12,47). [...]

W taki sposób «przekonywanie
o grzechu» staje się równocze-
śnie przekonywaniem o odpuszcze-
niu grzechów w mocy Ducha Świę-
tego. Piotr w swoim jerozolimskim
przemówieniu nawołuje do nawró-
cenia się, podobnie jak Jezus na-
woływał słuchaczy u początku swej
mesjańskiej działalności (por. Mk
1,15). Nawrócenie domaga się prze-
konania o grzechu, zawiera w sobie
wewnętrzny sąd sumienia – a sąd
ten, będąc sprawdzianem działania
Ducha Prawdy wewnątrz człowie-
ka, równocześnie staje się nowym
początkiem obdarowania człowieka
łaską i miłością: «Weźmijcie Du-
cha Świętego!» (J 20,22). Tak więc
odnajdujemy w owym «przekonywa-
niu o grzechu» swoiste obdarowanie:
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obdarowanie prawdą sumienia i ob-
darowanie pewnością Odkupienia.
Duch Prawdy jest Pocieszycielem.
[...]

O tej niewysłowionej prawdzie, jed-
nakże, nie może «przekonać świata»:
człowieka, sumienia ludzkiego – nikt
inny, tylko On: Duch Prawdy. Jest
to Duch, który «przenika głębokości
Boże» (por. 1 Kor 2,10). Wobec tej
tajemnicy, jaką jest grzech, «głęboko-
ści Boże» muszą zostać przeniknięte
niejako do końca. Nie tylko ludz-
kie sumienie, wewnętrzna tajemnica
człowieka – ale także wewnętrzna
Tajemnica Boga – «głębokości Bo-
ga», co można krótko ująć: do Ojca
– w Synu – przez Ducha Świętego.
Właśnie Duch Święty je «przenika»
i z nich wyprowadza Bożą odpowiedź
na ludzki grzech. Tą odpowiedzią
zamyka się proces «przekonywania
o grzechu», jak o tym świadczy wy-
darzenie Pięćdziesiątnicy.

Przekonując «świat» o grzechu Gol-
goty, o śmierci niewinnego Baranka
– jak to ma miejsce w dniu Pięć-
dziesiątnicy – Duch Święty przeko-
nuje zarazem o każdym grzechu,
gdziekolwiek i kiedykolwiek popeł-
nionym w dziejach człowieka: ukazu-
je bowiem jego związek z Krzyżem
Chrystusa. «Przekonywanie» – to
wykazywanie zła grzechu, każdego
grzechu – w relacji do Krzyża Chry-
stusa. Ukazany w tej relacji grzech
zostaje rozpoznany w pełnej skali
zła, jaka jest mu właściwa, zosta-
je zidentyfikowany w pełnym wy-
miarze mysterium iniquitatis (por.
2 Tes 2,7), jakie w sobie zawiera
i kryje. Tego wymiaru grzechu czło-
wiek nie zna – absolutnie nie zna –
poza Krzyżem Chrystusa. Nie może

też być o nim «przekonany», jak
tylko przez Ducha Świętego: Ducha
Prawdy i Pocieszyciela zarazem.

Równocześnie bowiem grzech, uka-
zany w relacji do Krzyża Chrystusa,
zostaje zidentyfikowany w pełnym
zarazem wymiarze mysterium pieta-
tis (por. 1 Tm 3,16), jak to ukazała
posynodalna adhortacja apostolska
Reconciliatio et paenitentia. Tego
wymiaru grzechu człowiek również
nie zna – absolutnie nie zna – poza
Krzyżem Chrystusa. I o nim rów-
nież nie może być «przekonany», jak
tylko przez Ducha Świętego: Tego,
który «przenika głębokości Boże»”.

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. W oparciu o powyższy tekst, po-
rozmawiaj w rodzinie na temat do-
bra i zła w najbliższym środowisku.
Zróbcie jedno wspólne postanowie-
nie np. unikanie przekleństw w na-
szym domu czy więcej życzliwości
w codziennych relacjach!

2. Na początku Wielkiego Postu
przeżywamy kolejną dziękczynną ce-
lebrację Roku Wiary. Dziękujemy
w całej wspólnocie parafialnej za
dar sakramentu pokuty i wyznaje-
my wiarę w to, że sam Bóg ofiarowuje
w nim człowiekowi dar odpuszczenia
grzechów i umocnienia w dobrym.
Poprzez dobry rachunek sumienia
oraz odmawianie Modlitwy o łaskę
dobrej spowiedzi, pragniemy przygo-
tować się do rodzinnego wyznania
wiary w sakrament pokuty (w II nie-
dzielę Wielkiego Postu) oraz godne,
przeżycie spowiedzi św.

Opr. ks. Adam Kroll
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MODLITWA O ŁASKĘ DOBREJ SPOWIEDZI

P: Prośmy Ducha Świętego, aby od-
nowił oblicze ziemi, jednocząc nas
coraz bardziej z Chrystusem i Je-
go Kościołem, mocą słowa i łaską
sakramentów świętych.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz
oblicze ziemi, gdy w sakramencie
chrztu oczyszczasz człowieka z grze-
chu pierworodnego i czynisz go
dzieckiem Ojca Niebieskiego. Spraw,
aby wszyscy ochrzczeni zdecydowa-
nie odrzucali grzech i zawsze pełnili
wolę swojego Ojca.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz obli-
cze ziemi, gdy w sakramencie bierz-
mowania napełniasz człowieka swoją
boską mocą i posyłasz go, aby niósł
innym ludziom dobrą nowinę o Bo-
gu, który nas miłuje. Spraw, aby
wszyscy bierzmowani byli odważny-
mi świadkami Chrystusa.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz ob-
licze ziemi, gdy przekonujesz świat
o grzechu i prowadzisz człowieka

do źródeł miłosierdzia. Spraw, aby
wszyscy grzesznicy uznali swoją wi-
nę i przyjęli dar przebaczenia, ofia-
rowany im w sakramencie pokuty.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz obli-
cze ziemi, gdy mocą sakramentu na-
maszczenia chorych jednoczysz cier-
piących ludzi z Chrystusem, który
przez krzyż dokonuje dzieła zba-
wienia świata. Spraw, aby wszyscy
dotknięci chorobą, otwarli się na
przychodzącego do nich Zbawiciela.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz
oblicze ziemi, gdy w sakramen-
cie święceń jednoczysz wybranych
z Chrystusem, Najwyższym Kapła-
nem, i przez nich obdarzasz Kościół
łaską odkupienia oraz nim kieru-
jesz. Spraw, aby wszyscy biskupi,
prezbiterzy i diakoni byli gorliwy-
mi sługami słowa oraz wiernymi
szafarzami sakramentów.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj
się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz ob-
licze ziemi, gdy ludzką miłość męż-
czyzny i kobiety uświęcasz łaską
sakramentu małżeństwa dając im
udział w miłości Chrystusa i Kościo-
ła. Spraw, aby wszyscy małżonkowie
miłowali się wzajemnie i byli dobry-
mi sługami komunii w domowym
Kościele.
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Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj

się na nas z przebitego serca Jezusa.

L: Duchu Święty, Ty odnawiasz ob-
licze ziemi, gdy gromadzisz Kościół
na sprawowanie i adorację Euchary-
stii, przez którą umacniasz jego jed-
ność z Chrystusem w słowie, ofierze
i uczcie. Spraw, aby wszyscy człon-
kowie naszej wspólnoty z głęboką
wiarą i gorącą miłością uczestniczyli
w każdą niedzielę we Mszy Świętej.

Módlmy się: Duchu Miłości wylewaj

się na nas z przebitego serca Jezusa.

P: Bądź uwielbiony, Duchu Święty,
w niezwykłym dziele odnowy oblicza
ziemi, którego nieustannie dokonu-
jesz. Otwieraj nasze serca na zbaw-
czą obecność Chrystusa i prowadź
nas do najlepszego Ojca, od które-
go wszystko pochodzi i do którego
wszystko zmierza, któremu cześć
i chwała na wieki wieków. Amen.

Indywidualny rachunek sumienia

Akt żalu... np. Spowiadam się Bogu...

P: Prośmy dobrego Boga, którego
miłosierdzie jest bez granic, o ła-
skę dobrej spowiedzi dla wszystkich
członków naszej wspólnoty.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-

sierdzie swoje!

L: Boże miłosierny, ześlij swego Du-
cha na tych, którzy nie uznają grze-
chu. Niech Jego światło rozjaśni
ciemności ich umysłu, aby pozna-
li prawdę o grzechu i przyjęli dar
przebaczenia.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-

sierdzie swoje!

L: Boże miłosierny, ześlij swego Du-
cha na tych, którzy nie wierzą
w przebaczenie swoich grzechów.
Niech Jego miłość napełni ich ser-
ca i doprowadzi do tronu Twego
miłosierdzia, aby zostali oczyszczeni
i zaznali pokoju.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-
sierdzie swoje!

L: Boże miłosierny, ześlij swego Du-
cha na tych, którzy się źle spowia-
dają. Niech Jego łaska obdarzy ich
szczerym żalem za grzechy i gotowo-
ścią poprawy, aby przeżyli prawdziwe
nawrócenie.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-
sierdzie swoje!

L: Boże miłosierny, ześlij swego Du-
cha na tych, którzy zaraz po spo-
wiedzi wracają do swoich grzechów.
Niech Jego obecność będzie dla nich
tarczą obronną przed pokusami, aby
wytrwali w wierności Twoim przy-
kazaniom.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-
sierdzie swoje!

L: Boże miłosierny, ześlij swego Du-
cha na tych, którzy często korzystają
z sakramentu pokuty i dzięki nie-
mu nieustannie wzrastają na drodze
życia duchowego. Niech świętość sta-
je się coraz bardziej ich udziałem,
aby doszli do pełnego zjednoczenia
z Tobą.

Módlmy się: Okaż nam, Panie, miło-
sierdzie swoje!

P: Wszechmogący, wieczny Boże,
Twój Syn umarł na krzyżu za nasze
grzechy i zmartwychwstał dla na-
szego usprawiedliwienia. Wejrzyj na
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naszą wspólnotę (parafialną), która
pragnie się oczyścić i odnowić w zdro-
jach miłosierdzia, które wypływają
z przebitego boku Jezusa. Udziel
dzieciom i rodzicom, mężczyznom
i kobietom oraz wszystkim człon-
kom naszej wspólnoty łaski dobrej
spowiedzi. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)
1. W okresie Wielkiego Postu przy-
stąpię do spowiedzi św.
2. Zachęcę najbliższych do uczest-
nictwa w Drodze Krzyżowej czy
Gorzkich Żalach.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

„Wiara rodzi się z tego, co się
słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest
słowo Chrystusa”(Rz 10,17). Nosząc
w sercu powyższe słowa św. Pawła,
uznajmy, że zaproszenie do codzien-
nej lektury Pisma świętego jest nie
tylko obowiązkiem, ale też i przy-
wilejem, który sprawia, że wiara
zacznie być przeżywana jako osobi-
sta więź z Panem Jezusem – źródłem
szczęścia i pokoju. Również obowią-
zek uczestniczenia we Mszy Świętej
niedzielnej jest przywilejem i prze-
strzenią poważnej inwestycji w siebie
samego.
Mądrzy i kochający rodzice pozwa-
lają dziecku mówić o tym, co ma

w sercu. Słuchanie jest tutaj wyra-
zem ich szacunku i miłości do dziec-
ka ! Niech słuchanie Słowa Bożego
będzie również wyrazem miłości do
Boga!

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Każdy w sercu tęskni za dobrym
słowem. Pokaż, że Dobra Nowina
i dobre wieści znajdują się na kartach
Biblii i są na wyciągnięcie ręki.

Opr. ks. Adam Kroll

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 3.03. do 30.03.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 13,1–9 Łk 15,1–32 J 8,1–11 Łk 22,14–23,56

poniedziałek J 15,9–17 J 4,43–54 J 8,12–20 J 12,1–11

wtorek Mt 18,21–35 J 5,1–16 Łk 2,41–51 J 13,21–38

środa Mt 5,17–19 J 5,17–30 J 8,31–42 Mt 26,14–25

czwartek Łk 11,14–23 J 5,31–47 J 8, 51–59 J 13,1–15

piątek Mt 12,28–34 J 7,1–30 J 10,31–42 J 18,1–19,42

sobota Łk 18,9–14 J 7,40–53 J 11,45–57 Łk 24,1–12
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RAZEM Z DZIEĆMI PRZEŻYWAMY ROK WIARY

MARZEC

Poproś o pomoc Ducha Świętego, by
pomógł Ci otwierać kolejne drzwi
w przygodzie poznawania Pana Je-
zusa. On najlepiej wie, jak wędro-
wać drogą wiary, by zbliżać się do
Niego. Otrzymujesz dzisiaj kolejne
zadanie. Już czas poznać kolejny
sakrament.
Jednak najpierw musisz sobie
uświadomić, że rozpoczyna się bar-
dzo ważny i wyjątkowy czas. W ka-
lendarzu liturgicznym ten czas ma
swoją piękną nazwę oraz zostały
przygotowane wyjątkowe zadania.
Jest to...
Wielki Post. Rozpoczyna się on
Środą Popielcową i trwa przez 40
dni, aż do Wieczerzy sprawowanej
w Wielki Czwartek. To szczególny
czas – czas nawracania się. To
czas zmiany swojego postępowania
na lepsze. Czas odchodzenia od
tego, co złe. To przede wszystkim
rozważanie tajemnicy krzyża,
męki i śmierci Pana Jezusa.
Może to wydawać się trudne dla
ciebie, ale z pomocą Ducha Świętego
na pewno będzie możliwe.
Czas Wielkiego Postu jest boga-
ty w różne dodatkowe wydarzenia,

które mają nam pomóc zbliżyć się do
Jezusa. Jest to, np. odprawianie
Drogi Krzyżowej, czy Gorzkich
Żali oraz przeżywanie rekolek-
cji. To czas na spełnianie dobrych
uczynków. Wydarzenia Wielkiego
Postu odkrywają nam inne obli-
cze Pana Jezusa. Widzimy Go, gdy
cierpi, przeżywa smutek, doświad-
cza przykrości, a nawet idzie i niesie
ciężki krzyż. W końcu umiera na
nim.
Ale to nie koniec. To, co najważniej-
sze, to miłość. W tych trudnych
wydarzeniach, Pan Jezus pokazu-
je wszystkim ludziom swoją wielką
miłość. Miłość, którą obdarza każde-
go człowieka bez wyjątku, również
ciebie.
Wielki Post jest to czas przygotowa-
nia serca na coś najwspanialszego,
coś najbardziej radosnego w całym
roku. Jest to czas przygotowania
do Świąt Wielkiej Nocy, czyli ce-
lebrowania zmartwychwstania
Pana Jezusa.

Wierzę w obecność Pana Jezusa
w sakramencie święceń

Czy widzisz jak bardzo Pan Je-
zus ufa tym ludziom, których so-
bie wybiera, i jak wielką daje im
władzę? Składa Siebie w ich ręce.
Gdy wypowiadają oni, nad chlebem
i winem, słowa konsekracji, czyli
te słowa, które Pan Jezus wypo-
wiedział w Wieczerniku, sam Pan
Jezus uobecnia Ostatnią Wieczerzę.
Sprawia, że ta uczta dzieje się teraz
i my, wraz z Nim i Apostołami,
w niej uczestniczymy.
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Zadania na marzec:

PIERWSZY TYDZIEŃ
(3–9.03)

� Razem z rodzicami przeczytaj
o ustanowieniu Eucharystii i ka-
płaństwa: Łk 22,14–20
� Na adoracji w Kościele, przed
Panem Jezusem w Najświętszym
Sakramencie, podziękuj Panu Je-
zusowi za sakrament kapłaństwa,
i poproś o nowe i święte powołania.
� Weź udział w Drodze Krzyżowej
(piątek g. 15.00 lub 17.00).

DRUGI TYDZIEŃ
(10–16.03)

� Zrób jedno postanowienie, np. nie
będę przeklinał lub będę obowiąz-
kowy w okresie Wielkiego Postu.

� Weź udział w Drodze Krzyżowej
(piątek g. 15.00 lub 17.00).

TRZECI TYDZIEŃ
(17–23.03)

� W jeden dzień zrezygnuj z oglą-
dania telewizji i komputera.
� Weź udział w Drodze Krzyżowej
(piątek g. 15.00 lub 17.00).

WIELKI TYDZIEŃ
(24–31.03)

� Weź udział w rekolekcjach wiel-
kopostnych
� W czasie Mszy św. wieczornej
podziękuj Panu Jezusowi za dar
kapłaństwa i Eucharystii.
� Weź udział w Drodze Krzyżo-
wej w Wielki Piątek.

Opr. ks. Adam Kroll

WRACAJĄ NA KARTY HISTORII

Nowe święto państwowe, które
obchodzimy 1 marca po raz trzeci,
ustanowione z inicjatywy prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, przywraca
do panteonu bohaterów narodowych
„żołnierzy wyklętych” – formację
niezwykłą: Polaków, którzy w obro-
nie najwyższych wartości rzucili
wyzwanie komunistycznej dyktatu-
rze. Szli „wyprostowani wśród tych,
co na kolanach, wśród odwróco-
nych plecami i obalonych w proch”
(Zbigniew Herbert). Za walkę z so-
wietyzacją kraju nie odebrali nigdy
żadnej nagrody – przez dziesiątki
lat napiętnowani mianem „bandy-
tów” i otoczeni pogardą, żyli tylko

w pamięci najbliższych i wiernych
towarzyszy broni. Ale tak jak do-
bro nie może nigdy przegrać ze
złem, tak szlachetna walka żołnie-
rzy powstania antykomunistyczne-
go odnosi zwycięstwo. Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” jest skromnym zadośćuczy-
nieniem i spłatą moralnego długu
wobec najbardziej niezłomnych.

Zakatowani w więzieniu na Mo-
kotowie, tropieni jak łowna zwie-
rzyna przez oddziały sowieckiego
NKWD i pozostającego na ich służ-
bie KBW i UB, wydawani przez
rodzimych konfidentów – wracają
na karty historii, choć ich imio-
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na, nazwiska, pseudonimy miały
zostać na zawsze wymazane. Jako
„bandyci” i „faszyści” nie dostali
szansy na żaden sprawiedliwy osąd,
a partyjni propagandyści i „litera-
ci” w ubeckich mundurach zadbali
o spreparowanie wyłącznie czarnego
obrazu żołnierzy powstania antyko-
munistycznego. Pamięć o toczonej
przez nich heroicznej walce, o war-
tościach, jakie były jej motywem,
miała zejść do grobu razem z ostat-
nimi „leśnymi”. A że zadano im
śmierć haniebną, skrytobójczą, po-
zbawiono też mogił, by nie stali się
wzorami dla młodzieży, punktem
odniesienia dla następców, którzy
powinni ponieść sztandar „świętej
Sprawy”.

Długie szeregi bohaterów pod-
ziemia niepodległościowego symbo-
lizuje major Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”, po wojnie dowódca od-
tworzonej 5. Brygady Wileńskiej Ar-
mii Krajowej. Obok niego: porucz-
nik Józef Kuraś „Ogień”, najsłyn-
niejszy partyzant Podhala; major
Hieronim Dekutowski „Zapora”, do-
wódca zgrupowania na Lubelszczyź-
nie; kapitan Kazimierz Kamieński
„Huzar”, bracia Leon i Edward Ta-
raszkiewiczowie, Zdzisław Broński
„Uskok”, major Ludwik Bernaciak
„Orlik”, kapitan Jan Borysewicz
„Krysia”, kresowy zagończyk na
Nowogródczyźnie; Danuta Siedzi-
kówna „Inka”, sanitariuszka w bry-
gadzie „Łupaszki”. I ci, którym uda-
ło się wytrwać najdłużej, jak poległy
w marcu 1957 r. ppor. Stanisław
Marchewka „Ryba”, ostatni „leśny”
na Białostocczyźnie, czy Józef Fran-
czak „Laluś”, który jako ostatni

żołnierz Polski Podziemnej zginął
w obławie pod Piaskami na Lu-
belszczyźnie w październiku 1963 r.
– prawie 20 lat po wojnie. To tylko
niektórzy z blisko 20 tysięcy żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego,
którzy z bronią w ręku, po zamianie
okupacji niemieckiej na sowiecką,
podjęli wbrew nadziei walkę o na-
dzieję – o Polskę wolną, suwerenną,
sprawiedliwą i przeciwstawili się
komunistycznej dyktaturze.

„Nie jesteśmy żadną bandą, tak
jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni
synowie naszej Ojczyzny. My jeste-
śmy z miast i wiosek polskich” –
pisał w konspiracyjnej ulotce ma-
jor „Łupaszka”, dodając: „Sumienie
Narodu to my!”. Jednoznacznie an-
tykomunistyczne było przesłanie,
z jakim „żołnierze wyklęci” stanęli
do walki z narzuconym reżimem.
Chcieli walczyć zarówno o granice
wschodnie, jak i zachodnie, o całość
ziem Rzeczypospolitej, nie uznając
dyktatu jałtańskiego ani zaborczej
polityki Związku Sowieckiego. „Ko-
munizm, który pragnie opanować
Polskę, musi zostać zniszczony” –
deklarował „Ogień”. „Nie obchodzą
nas partie, te czy owe programy. My
chcemy Polski suwerennej, Polski
chrześcijańskiej, Polski polskiej!” –
zapewniał kapitan Władysław Łu-
kasiuk „Młot”, dowódca 6. Brygady
Wileńskiej. Wiedzieli, że za życia
nie odniosą zwycięstwa – ich udzia-
łem było rzucenie ziarna, z którego
owoców miało czerpać następne po-
kolenie.

Wydawało się jednak, że po-
wiedzie się zamysł definitywnego
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pogrzebania pamięci o nich, bo do-
brego klimatu dla żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego nie było
również w latach 90. – okrągło-
stołowy sojusz komunistów i części
opozycji, z ojcami i dziadkami z UB
i KBW w tle, stał na przeszko-
dzie wyjściu z cienia „wyklętych”.
Dopiero dzięki działalności Ligi Re-
publikańskiej, której zawdzięczamy
termin „żołnierze wyklęci” i zna-
komitą o nich wystawę, Fundacji
„Pamiętamy”, pojedynczym histo-
rykom wiedza o powstaniu antyko-
munistycznym powoli przebijała się
do świadomości społecznej. Sytuację
diametralnie zmieniło powstanie In-
stytutu Pamięci Narodowej i dostęp
do archiwów peerelowskich.

W wymiarze publicznym prze-
łom stanowiła prezydentura tra-
gicznie zmarłego w katastrofie pod
Smoleńskiem Lecha Kaczyńskiego
i prowadzona przez niego polityka
historyczna przywracania pamięci
ludziom i formacjom wyrzuconym
poza obszar wspólnoty narodowej.
Wyróżniając wysokimi odznaczenia-
mi, najczęściej pośmiertnie, „żoł-
nierzy wyklętych”, członków ich
rodzin prześladowanych przez bez-
piekę prezydent przywracał elemen-
tarną sprawiedliwość w spojrzeniu
na najnowszą historię. Na prośbę
kombatantów skierował też do Sej-
mu projekt ustawy ustanawiającej
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”, uchwalony – po
ciężkiej batalii – w lutym tego roku.
Epigoni profesora Longina Pastu-
siaka, który w 2001 r. z sejmowej
trybuny zarzucił członkom Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość” doko-
nywanie „aktów terroru”, znaleźli

się w mniejszości. Święto „wyklę-
tych” daje nadzieję, że rozlicze-
nie z PRL, moralna delegalizacja
systemu komunistycznego wreszcie
zostanie dokonana.

1 marca został wybrany nieprzy-
padkowo jako data uczczenia „żoł-
nierzy wyklętych” – 62 lata temu,
1 marca 1951 roku, w więzieniu na
Mokotowie straceni zostali członko-
wie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” z ppłk. Łukaszem
Cieplińskim „Pługiem” na czele.
W ten sposób zakończyła formalnie
działalność największa organizacja
powojennego podziemia niepodle-
głościowego, oprócz WiN tworzy-
ły ją różne struktury poakowskie,
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe,
Konspiracyjne Wojsko Polskie czy
lokalne grupy oporu, działające pod
koniec swej działalności często kil-
kuosobowo.

Dzięki Fundacji „Pamiętamy”
i lokalnym społecznościom udało się
upamiętnić wielu z „żołnierzy wy-
klętych”, ale wciąż bohaterowie po-
wstania antykomunistycznego nie
mają swojego pomnika – czytel-
nego symbolu dla wspólnoty. An-
drzej Przewoźnik, tragicznie zmar-
ły w drodze do Katynia sekretarz
generalny Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, pragnął, by ta-
ki monument powstał w Warszawie,
a na Grobie Nieznanego Żołnierza
zawisły tablice z nazwami miej-
scowości związanych z podziemiem
niepodległościowym.

Małgorzata Rutkowska
„Nasz Dziennik”
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DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 10 lutego o godz.
12.00 odbyło się spotkanie człon-
ków Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej. Tradycyjnie spotkanie rozpo-
częła modlitwa, po której ks. pra-
łat Edward Szymański zasygnalizo-
wał swoje spostrzeżenia pokolędowe
i wyraził swój pogląd na niektóre
dostrzeżone problemy. Zwrócił też
uwagę na potrzebę częściowej zmia-
ny składu Rady. Dotyczyć miało-
by to szczególnie tych, którzy nie
uczestniczą w pracach Rady i są czę-
sto nieobecni na jej posiedzeniach.
Przy okazji przypomniał, jak dzia-
łała Rada Duszpasterska w naszej
parafii w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Były tworzone grupy osób odpowie-
dzialnych za poszczególne zakresy
potrzeb i prac na rzecz Kościoła. Na
przykład jedna grupa zajmowała się
naprawą elektryczności w kościele,
inna – sprawami remontowo-bu-
dowlanymi czy stolarskimi, a jesz-
cze inna pracami ślusarsko-spawal-
niczymi itd. Dzisiaj, jak podkreślił
ks. proboszcz, jest coraz trudniej
zorganizować takie grupy. Mówił
też o obowiązkach parafian wo-
bec Kościoła, np. w sprzątaniu czy
strojeniu kościoła. Parafianie często
uważają, że ktoś to zrobi, a ten
„ktoś”, to zawsze te same osoby.
Czyżby nasze obowiązki wobec Ko-
ścioła dotyczyły tylko tych kilku
osób? – pytał ks. proboszcz. Czas
zrozumieć, że ks. proboszcz się sta-
rzeje i trzeba mu pomóc w sprawach
administrowania parafią.

Kolejnym tematem tego spotka-
nia była informacja ks. prałata, że
zamierza zabezpieczyć kościół przed
włamaniem, bądź innymi szkodami.
Będzie zamontowany alarm i kame-
ry.

Następnie ks. proboszcz nawią-
zał do swoich spostrzeżeń pokolędo-
wych i zaproponował wprowadzenie
w Trąbkach Wielkich dodatkowej
Mszy św. niedzielnej przeznaczonej
dla dzieci. Zapytał członków Rady,
czy popierają taki pomysł. Po dość
wyczerpującej dyskusji, wprowadze-
nie Mszy św. „dziecięcej” zostało
przyjęte pozytywnie.

Po konsultacjach z Radą Dusz-
pasterską księża pracujący w naszej
parafii przyjęli następujące wer-
sje planu godzinowego niedzielnych
Mszy świętych:
1. Msza św. o godz. 7.00

w Trąbkach Wielkich.
2. Msza św. o godz. 8.15 lub 8.30

w Czerniewie.
3. Msza św. o godz. 9.30 lub 10.00

dla dzieci w Trąbkach Wielkich.
4. Msza św. o godz. 11.00 lub 11.15

(Suma) w Trąbkach Wielkich.
5. Msza św. o godz. 18.00

w Trąbkach Wielkich.
Po dokonaniu ostatecznego wyboru
wersji, Msze św. według nowegu
układu będą odprawiane począwszy
od kwietnia br. (po Wielkanocy).

Na zakończenie ks. proboszcz
podziękował wszystkim za udział
w spotkaniu i owocną dyskusję
w sprawach parafii.

Józef Sroka
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

2 lutego w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Ja-
kub Paweł Szutowicz, syn Kata-
rzyny i Pawła z Gołębiewa Wielkie-
go.

***
3 lutego w naszym kościele sakra-
ment chrztu św. otrzymali:

� Tymoteusz Mateusz Ordon,
syn Magdaleny i Mateusza z Czer-
niewa,

� Kornelia Bukowska, córka Ka-
tarzyny i Piotra z Trąbek Wiel-
kich.

Oprac. S. D.

Powyżej: nowo
ochrzczona
Kornelia
Bukowska
z rodzicami
i chrzestnymi

Obok: nowo
ochrzczony
Tymoteusz Mateusz
Ordon z rodzicami
i chrzestnymi
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2013

1. Za poległych w obronie Ojczyzny
(Dzień Żołnierzy Wyklętych)

2. Za śp. Helenę Zyskę, Kazimierza
Jankowskiego i zmarłych
z rodziny Platów

3. 730: Za śp. Kazimierza Ogórka
i zmarłych z tej rodziny
900, Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów, Józefa,
Rozalię, Józefa i Franciszka
Dończyków oraz zmarłych z ro-
dzin Dończyków i Hendrychów

5. Za śp. Katarzynę i Jerzego
Sowów

6. Za śp. Wolfganga Kaszubow-
skiego (16. rocznica śmierci)
Czerniewo: Za śp. Andrzeja
Prissa (7. rocznica śmierci)

7. a) Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla Zofii Laskowskiej
i Wiesławy Stachańczyk
b) Za śp. Władysława Myszk,
Hugona i Franciszkę Zielke
oraz zmarłych z rodzin Myszk
i Zielke

8. a) Za śp. Agnieszkę Kalinowską
(3. rocznica śmierci)
b) Za śp. Hildegardę i Wolfganga
Kaszubowskich

9. a) Za śp. Rozalię Jałob
(4. rocznica śmierci)
b) Za śp. Stanisława, Marię
i Wojciecha Majków

10. 730: Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke oraz zmarłych z tej
rodziny
900, Czerniewo: a) Za śp. Annę
i Leona Zulewskich oraz
zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Marię i Adama
Kosikowskich

1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Reginy Nowak w 88. urodziny

1800: Za śp. Gertrudę, Huberta
i Zygmunta Dufke

12. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Marcina Mejera w 12. urodziny
b) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

13. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla solenizantek Krystyny
Tkaczyk, Krystyny Gdaniec
i Krystyny Sroka
Czerniewo: Za śp. Jana Zawic-
kiego i Józefa Kamińskiego

16. a) Za śp. Antoniego Rychlickiego
(7. rocznica śmierci)
b) Za śp. Edwarda Zarzyckiego
(urodziny)

17. 730: Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków oraz zmarłych ich
rodziców

900, Czerniewo: a) Za śp. Marię
i Władysława Rodów
b) Za śp. Władysława i Wandę
Karnath oraz zmarłych z tej
rodziny

1100: Za śp. Kazimierza Stano-
lewicza (10. rocznica śmierci)

1800: W pewnej intencji
(p. Dopierałów)

18. Za śp. Edwarda Tkaczyka
20. O zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo dla Anieli Keler
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20. Czerniewo: Za śp. Leona i Jana
Hendrychów, Józefa, Rozalię,
Józefa i Franciszka Dończyków
oraz zmarłych z rodzin
Hendrychów i Dończyków

22. a) Za śp. Heinza Stefana
b) Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich

23. a) Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich
b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich

24. 730: Za śp. Jadwigę, Edwarda
i Alojzego Kąkolewskich

900, Czerniewo: a) Za
śp. Gertrudę Dończyk
(9. rocznica śmierci)
b) Za śp. Stanisława Sienkiewi-
cza i Annę Bluhm oraz zmarłych
z rodziny Sienkiewiczów

1100: Za śp. Romana Walczew-
skiego (32. rocznica śmierci)
oraz Władysława Szepietow-
skiego (23. rocznica śmierci)

25. Za śp. Jana Karnata
27. Za śp. Waleskę, Aleksandra

i Adama Bławatów
Czerniewo: Za śp. Krzysztofa
Kempika, Jolantę Lewek oraz
Zofię i Stefana Prociów

28. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Artura
Kusza w 18. urodziny
b) Za śp. Agnieszkę (9. rocznica
śmierci), Jana i Renatę Dunstów

31. 730: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla rodziny
Chrząszcz

900, Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka

SPIS TREŚCI

Do moich drogich parafian,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 5

Program rekolekcji
wielkopostnych, od 23 do 27
marca 2013 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Współodpowiedzialność za
Kościół, ks. E. Szymański . . . . . . . . . 9

Podział sakramentów według
skutków, jakie sprawiają
w człowieku, ks. Adam Kroll . . . . 11

Rozmowa w rodzinie. Duch
przekonuje świat o grzechu,
ks. Adam Kroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Modlitwa o łaskę dobrej
spowiedzi, ks. Adam Kroll . . . . . . . 17

Słowo Życia, ks. Adam Kroll . . . . . 19

Razem z dziećmi przeżywamy
Rok Wiary, ks. Adam Kroll . . . . . . 20

Wracają na karty historii,
Małgorzata Rutkowska . . . . . . . . . . 21

Duszpasterska Rada Parafialna,
Józef Sroka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kronika nie tylko parafialna . . . . . 25

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

27



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

4 marca: Maksymilian Tur,
11 marca: Filip Oskar Matyśkiewicz

Rocznice sakramentu małżeństwa
23 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Kulczyk) i Jerzego Raczkowskich
23 marca: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki Edyty (z d. Surma) i Michała Tomasza Pietrzaków
19 marca: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny (z d. Kolasińskiej) i Bogdana Bartosewiczów

ODESZLI DO PANA

19 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Mirosława Pelowskiego

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. . .”
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