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OTO MATKA TWOJA

Dobiegł końca Wielki Post.
W Wielkim Tygodniu przeżyliśmy
rekolekcje święte głoszone przez oj-
ca Michała Krysztofowicza ze Zgro-
madzenia Braci Pocieszycieli z Get-
semani, a po nich Trzy Dni Święte:
Wielki Czwartek – pamiątka usta-
nowienia Eucharystii, Wielki Piątek
– pamiątka śmierci Pana Jezusa na
krzyżu, Wielka Sobota – pamiątka
pobytu umęczonego Ciała Pana Je-
zusa w grobie i wreszcie triumf –
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

W najtragiczniejszym dniu w hi-
storii ludzkiej, w Wielki Piątek, Pan
Jezus przybity do krzyża, przed
swoją śmiercią do stojących pod
krzyżem najbliższych osób, swojej
Matki Maryi i ukochanego ucznia
Jana, skierował niezapomniane sło-
wa: „rzekł do Matki: «Niewiasto,
oto syn Twój». Następnie rzekł do
ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie.”
(J 19,26-27). Jezus z wyżyn krzyża
przekazał swoim wyznawcom wielki
dar, swoją Matkę. Słowa wypowie-
dziane do Apostoła Jana są skiero-
wane do każdego z nas, bo Jan nas
reprezentował pod krzyżem Jezusa.
To do nas wówczas Jezus powiedział
„Oto Matka twoja”. Otrzymaliśmy
Maryję za Matkę. Odtąd Maryja
jest Matką wszystkich odkupionych
zbawczą śmiercią Chrystusa. Ona
wzięła nas za swoje dzieci i chce,
byśmy jak Jan wzięli ją do siebie, bo
jest naszą Matką w porządku wiary.

Wyrazem pełnienia przez Maryję
duchowego macierzyństwa są sank-
tuaria, czyli miejsca, które Ona
sobie wybrała, by tu wypraszać
dla swoich dzieci łaski u Syna, by
za nami orędować, by wskazywać
nam drogę do Syna. Tu szczegól-
nie zaprasza nas do realizowania
Jezusowego przesłania zawartego
w Ewangelii: „Uczyńcie wszystko,
cokolwiek mój Syn wam powie”
(J 2,5).

Winniśmy Maryi okazać szcze-
gólną wdzięczność, że właśnie wśród
nas wybrała sobie tron, i że nam
dane jest mieszkać w parafii –
Maryjnym Sanktuarium. To tu do
każdego z nas winny dotrzeć słowa
Pana Jezusa z krzyża: „Oto Mat-
ka twoja”. Za przykładem św. Jana
winniśmy Ją zaprosić do swojego
życia, do naszych rodzin i miejsc
pracy: „I wziął Ją uczeń do sie-
bie”. Wyrazem Jej miłości do nas
jest też dwukrotna peregrynacja
kopii cudownego Jej wizerunku: na
10-lecie koronacji i z okazji ju-
bileuszu 25-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Trąkowskiej. Chciałoby
się powiedzieć słowami pieśni: „Za-
grody nasze widzieć przychodzi”.
Niestety byli i tacy parafianie, któ-
rzy nie zaprosili Maryi do swojego
domu, do swojej rodziny.

Jej obecność wśród nas w Trąb-
kach Wielkich została uroczyście
potwierdzona przez najwyższego pa-
sterza Kościoła, papieża rodaka,
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wielkiego czciciela Maryi, błogo-
sławionego Jana Pawła II, który
osobiście nałożył złote korony na
Jej skronie i Jej Syna na gdańskiej
Zaspie 12 czerwca 1987 r.

Warto zaznaczyć, że papież,
bł. Jan Paweł II pozostawił nam
niedościgły wzór miłości do Matki
Najświętszej, wyrażony w całko-
witym zawierzeniu Maryi swojego
życia i swojej posługi Kościołowi:
„Totus Tuus” (cały jestem Twój).
To oddanie Ojciec święty potwier-
dził swoim życiem, a Ona przyjęła
to zawierzenie i chroniła papieża
przed zakusami Złego. W dniu 13
maja 1981 r., jak wyznał sam Ojciec
święty, Maryja uratowała mu ży-
cie. Zamachowiec Ali Agca celował
w głowę papieża, a oto Ojciec święty
w tym momencie się schylił i wziął
na ręce dziecko, Sarę Bertoli. Tak
więc strzał padł w brzuch i zra-
nił rękę papieżowi. Papież wierzył,
że Maryja go ocaliła. Powiedział:
„Jedna ręka strzelała, a inna kiero-
wała kulę”. Pamiętamy, że 13 maja
to rocznica objawień Matki Bo-
żej w Fatimie, które miało miejsce
w 1917 r. Papież przeżył zamach,
ale potem, choć wyszedł ze szpita-
la Gemelli, już do końca odczuwał
komplikacje zdrowotne. Rok po za-
machu Ojciec święty udał się w 11.
pielgrzymkę zagraniczną właśnie do
Fatimy, by podziękować Matce Naj-
świętszej za uratowanie życia. Jako
wotum przekazał wydobytą z cia-
ła kulę, która została umieszczo-
na w koronie figury Matki Bożej
Fatimskiej. Podczas tego nabożeń-
stwa niezrównoważony psychicznie,

niejaki Juan Fernandez Krohn za-
atakował Ojca świętego bagnetem
i zranił go, ale po opatrzeniu Ojciec
święty kontynuował pielgrzymkę.
Zamachowiec tłumaczył policji, że
Jan Paweł II jest komunistycznym
szpiegiem, działającym na zlecenie
Związku Radzieckiego. Ta krótka
wstawka wyjaśnia, jak bardzo Mat-
ka Najświętsza ochrania tych, któ-
rzy szczerze i całym sercem zawie-
rzają jej swoje życie.

Dla uczczenia Matki Bożej zo-
stały przy naszym sanktuarium wy-
budowane kapliczki różańcowe.

Na początku lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku został założo-
ny Żywy Różaniec. Wówczas było 25
róż, a członkowie mieli wyznaczony
czas, by każdego dnia w miesiącach
letnich codziennie był przez jedne-
go z nich odmówiony Różaniec przy
kapliczkach różańcowych. Niestety
z biegiem lat zmniejszyła się liczba
członków, tak że obecnie w naszej
parafii jest 15 róż Żywego Różańca.
Każda róża ma swoją zelatorkę (ze-
latora). Do róży należy 20 członków,
zgodnie z liczbą Tajemnic Różańca.

Podaję aktualny wykaz róż Żywego
Różańca:

1. Róża św. Cecylii – zelatorka Ber-
nadeta Rychlicka;

2. Róża Matki Bożej Niepokalanej
– zelatorka Beata Kaczmarek;

3. Róża bł. Jerzego Matulewicza –
zelatorka Wanda Bolczak;

4. Róża św. Marii Goretti – zelator-
ka Anita Ogórek;

5. Róża św. Katarzyny – zelatorka
Aniela Keler;
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6. Róża św. Magdaleny – zelatorka
Renata Karcz;

7. Róża św. Maksymiliana Kolbego
– zelatorka Teresa Świerczek;

8. Róża bł. Karoliny Kózkówny –
zelator Andrzej Karcz;

9. Róża św. Ojca Pio – zelatorka
Monika Kosińska;

10. Róża św. Stanisława Biskupa –
zelator Franciszek Preuss;

11. Róża św. Teresy Od Dzieciątka
Jezus – zelatorka Maria Lewan-
dowska;

12. Róża św. Jadwigi Królowej –
zelatorka Maria Papis;

13. Róża św. Alberta Chmielowskie-
go – zelatorka Urszula Kowal-
czyk;

14. Róża św. Franciszka z Asyżu –
zelatorka Urszula Kielas;

15. Róża św. Jacka – zelatorka Ka-
zimiera Karnat;

Nie ma tu wykazu róż z Ełganowa,
bo nie jestem obecnie zorientowany
jak tam funkcjonuje Żywy Różaniec.

Tą drogą kieruję serdeczną proś-
bę do zelatorów Żywego Różańca
o troskę w uzupełnianiu brakują-
cych członków, bo sam nie jestem
w stanie zainteresować się każdą
różą.

Odwołując się do wdzięczności
dla Matki Najświętszej, bardzo pro-
szę wszystkich członków Żywego
Różańca o odpowiedzialne i sumien-
ne odmawianie codziennie dziesiąt-
ki Różańca w intencji wyznaczonej
na dany miesiąc. Odmówić ją można
przy pacierzu czy w kościele (cały
dzień jest otwarty), w podróży lub

na spacerze. To zajmuje tylko 2 mi-
nuty! Proszę też o obecność na mie-
sięcznych nabożeństwach wymiany
tajemnic, które odtąd się odbywają
w drugą niedzielę miesiąca po su-
mie. To też ułatwia wymianę tajem-
nic na miejscu w kościele. Trudno
wymagać, żeby zelatorki co miesiąc
udawały się do naszych mieszkań
w tym celu.

Wyrazem naszej miłości do Mat-
ki Najświętszej jest udział w No-
wennie ku Jej czci i Mszy św. odpra-
wianej w każdą sobotę w naszym
sanktuarium. Sobota jest Dniem
Maryjnym, podobnie jak niedziela
jest Dniem Pańskim. Tak planujmy
nasze prace i obowiązki, by wie-
czorem uczestniczyć w Nowennie
i Mszy św. ku czci Matki Bożej. To
powinno być zaszczytnym zadaniem
każdego członka Wspólnoty Różań-
cowej w naszym sanktuarium. Sza-
tan wysila się, by ująć czci Matce
Najświętszej, bo jest Jej odwiecz-
nym wrogiem. Nie ulegajmy jego
podszeptom, że „jestem zmęczony
(zmęczona)”, że „zacznę praktyko-
wać później”. Niech w czci odda-
wanej Matce Najświętszej wzorem
dla nas będzie papież rodak, bł. Jan
Paweł II. Gorąco proszę wszystkich
członków Żywego Różańca z zelato-
rami na czele, wszystkich czcicieli
Matki Bożej, aby swoim udziałem
i modlitwą w sobotnich Nowen-
nach uczcili Matkę Bożą Trąbkow-
ską. Niech to będzie wasz wyraz
wdzięczności miłości i przywiązania
do Matki Bożej, która jest moją
i twoją Matką.

Ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Kwiecień 2013

7 kwietnia: 2 Niedziela
Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego
Dz 5,12–16
Ap 1,9–11a.12–13.17–19
J 20,19–31

Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-
niowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: „Pokój wam!” (J 20,19).

Pokój, jaki daje Jezus, jest pokojem
Bożym, a nie świętym spokojem
w ludzkim rozumieniu. Nie oznacza
wypoczynku, wygodnictwa, miesz-
kania opłaconego na kilka lat z góry.
Jest ciągłym dramatem, walką o to,
żeby okazać charakter w trudno-
ściach, w cierpieniach pokazać, że
umiemy kochać, w chwilach lęku
przed śmiercią udowodnić, że się jej
nie boimy, ponieważ zbliżamy się
do Boga. Pokój Boży pozwala w naj-
większych trudnościach opierać się
na wierze w Boga.

14 kwietnia: 3 Niedziela
Wielkanocna
Dz 5,27b–32.40b–41
Ap 5,11–14
J 21,1–19

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie więcej aniżeli ci? (J 21,15).

Stale spada na nas chmura my-
śli zazdrosnych, nieżyczliwych, roz-
gniewanych, komuś na złość. Myśli,

że nie dam rady, nie wytrzymam,
przewrócę się, myśli uciekających
i złych, myśli bezmyślnych, takich
ni w pięć, ni w dziewięć. Tyle my-
śli histeryczek, myśli złośnic. Żeby
jednak w tej całej chmurze ciężkich
myśli, jakie na nas spadają, usłyszeć
głos, który stale do nas dochodzi,
głos Jezusa: „Czy miłujesz Mnie?
Czy jestem dla ciebie najważniej-
szy? Czy kochasz Mnie więcej niż
tamci, którzy mówią o Bogu, a nie
są dobrzy, bo kochają tylko samych
siebie?”. To samo pytanie postawi
nam Jezus w chwili naszej śmierci:
„Czy kochasz Mnie?”. Może wtedy
będziemy jeszcze kurczowo trzymali
się naszych ambicji, sympatii, pie-
niędzy, zdrowia, ostatniej recepty,
lecz Jezus zapyta o jedno: „Czy
kochasz Mnie?”.
Tyle uczymy się i czytamy, ale
śmierć nie czyta chyba żadnej książ-
ki filozoficznej, tylko sprawdza. Ba-
da, ile razy w życiu każdy z nas
umiał wsłuchać się w to pytanie i jak
na nie odpowiedział? Czy kochał sa-
mego siebie, czy kochał Jezusa?
Czy sam dla siebie był najważniej-
szy, czy zrozumiał, że Jezus jest
najważniejszy? „Czy kochasz Mnie
i czy kochasz innych ludzi? A może
kochasz tylko samego siebie?”.

21 kwietnia: 4 Niedziela
Wielkanocna
Dz 13,14.43–52
Ap 7,9.14b–17
J 10,27–30

Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30).
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Miłość Boża jest tajemnicą. Żeby ją
trochę poznać, trzeba poznać miłość
na ziemi. Nie można kochać Boga,
nie kochając ludzi. Trzeba przeżyć
miłość ludzką, żeby dojść do miłości
Bożej.

Ktoś chwalił się, że kocha napraw-
dę, bo wszystko daje temu, kogo
kocha, i niczego od niego nie chce.
Ileż egoizmu w takiej miłości. Wte-
dy kogoś kochamy, jeżeli wszystko
mu dajemy, ale i wszystko chcemy
od niego przyjąć. Przyjmować jest
nieraz trudniej niż dawać. W miło-
ści musi być wspólne dzielenie się
życiem, przenikanie się wzajemne:
kocham go, bo kocham jego życie,
troski, radości, a on ma kochać
moje. Jeżeli dojrzewamy do miło-
ści wzajemnej, to Trójca Święta,
miłość Boża, nie jest dla nas za-
gadką, łamigłówką, rebusem, tylko
obrazem wzajemnej miłości Boga:
Ojciec wszystko daje Synowi, Syn
daje wszystko Ojcu. Ojciec wszystko
przyjmuje od Syna, Syn wszystko
od Ojca przyjmuje. Nad wzajemno-
ścią przyjmowania i dawania czuwa
Duch Święty.

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”
(J 10,30), „jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie” (J 17,21) – obraz
miłości Boga.

Bóg stał się człowiekiem, aby ko-
chać ludzkim sercem, i uczy nas
wzajemnej miłości ludzkiej, aby po-
tem wniknąć w wielką miłość Bożą.

28 kwietnia: 5 Niedziela
Wielkanocna

Dz 14,21–27
Ap 21,1–5a

J 13,31–33a.34–35

Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak
się miłowali wzajemnie (J 13,34).

Miłość jest stara jak świat, więc na
czym polega nowość przykazania?

Kochał starotestamentowy Józef,
którego bracia związali i wrzucili do
studni, a on przebaczył wszystkim
po kolei. Kochał dobry Samaryta-
nin, wychowany w szkole Starego
Testamentu.

Nowe – to znaczy niepodobne do
starych. Można powiedzieć obrazo-
wo, że przy każdym przykazaniu
Starego Testamentu stał surowy
anioł z rózgą i kropidłem i powta-
rzał: Nie kradnij; nie cudzołóż; nie
mów fałszywego świadectwa. Stare
przykazanie widziało tylko zło, no-
we widzi tylko dobro. Stare widziało
dziurę we wszystkim, nowe widzi
Boga, choćby nawet i były dziu-
ry. Stare przypomina ziemię, którą
trzeba orać, nowe jest jak słońce,
które oświeca ziemię.

Nowe przykazanie nie jest nakazem,
bo czy można komuś kazać kochać
lub nie kochać? Nowe przykazanie
jest otwarciem oczu na jasną praw-
dę, że ten, kto żyje dla drugich, tkwi
w samym Chrystusie Panu. Pan Je-
zus nie powiedział, że po tym pozna
swojego ucznia, że będzie chodził do
kościoła, znał Biblię, śpiewał pieśni
religijne, ale po tym, czy kocha,
czy tkwi w miłości – w tej jednej
najważniejszej prawdzie.

Ks. Jan Twardowski
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BĄDŹMY ŚWIADKAMI WIARY

Od przyjęcia sakramentu chrztu
św. otrzymaliśmy niezwykłą god-
ność – staliśmy się chrześcijanami,
czyli uczniami Chrystusa. Chrześci-
janinem mam być nie tylko w koście-
le, podczas nabożeństwa czy Mszy
św., ale w domu, w pracy i podczas
wypoczynku. Ukrywanie się z wiarą
w miejscach publicznych jest zwy-
kłym tchórzostwem. Jezus wyraźnie
powiedział: „Do każdego więc, który
się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz
kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie” (Mt
10,32–33). Dziś agresywny ateizm
chce wyprzeć wierzących zwłaszcza
ze sfery publicznej i zamknąć wia-
rę w murach świątyni. Dlatego nie
możemy milczeć. Dzielmy się swoją
wiarą i dawajmy światu świadectwo
wiary.

Bóg chce zbawić wszystkich. Dla-
tego Pan Jezus powiedział: „Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię”
(Mk 16,15). Jak ludzie mieliby uwie-
rzyć, gdyby im nikt o Chrystusie
nie mówił, a jeszcze Go nie poznali?
Jako chrześcijanie jesteśmy wszy-
scy posłani, aby inni o Chrystusie
usłyszeli, pokochali Go i obrali za
Przewodnika i Pana swojego życia.
Św. Paweł pisał do Koryntian: „Bia-
da mi, gdybym nie głosił Ewangelii”
(1 Kor 9,16). Kim jest chrześcija-
nin, który milczy, ba, nawet wstydzi
się wiary? Dziś często słyszymy po-
wiedzenie: „Wiara to moja osobista

sprawa”. Owszem, w sensie relacji
do Chrystusa, czyli przyjęcia lub
odrzucenia Jego Ewangelii, łącznie
z konsekwencjami, które dotyczą
życia wiecznego: zbawienia lub od-
rzucenia. „Do każdego (...), który
się przyzna do Mnie przed ludź-
mi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem...” Wiarę otrzymałeś od Bo-
ga i On chce, żebyś się nią dzielił
z innymi.

Podam prosty przykład. Czy
wstępując do jakiejś organizacji,
ograniczymy się tylko do wpisania
się na listę jej członków i opłacania
składek bez angażowania się w sta-
tutową działalność? Byłaby to fikcja.
Jak więc można nie dzielić się wia-
rą, która nadaje sens życiu, pracy,
cierpieniu, a nawet umieraniu?

Oto proste pytania na dziś.
– Czy nie zamykamy wiary do

odmawiania w samotności (i to byle
jak) jakiejś modlitwy?

– Czy nie ogarnia nas fałszywy
wstyd w wyznawaniu wiary?

– Czy w ogóle rozmawiamy z in-
nymi o Bogu? A może milczymy, bo
to temat wstydliwy i niepoprawny
politycznie?

– Czy nie hołdujemy opinii, że
można rozmawiać o wszystkim, tyl-
ko nie o Bogu i wierze?

A jeśli podejmujemy te tematy, to
zastrzegamy się, że w tej czy innej
sprawie mamy swoje stanowisko,
oczywiście nie takie, jakie reprezen-
tuje Kościół, bo lękamy się krytyki,
żeśmy staroświeccy i konserwatyw-
ni. Często w mediach słyszymy wy-
powiedzi typu: „Jestem katolikiem,

7



ale nie zgadzam się z Kościołem
w sprawie in vitro, rozwodów, an-
tykoncepcji, czystości przedmałżeń-
skiej... Jestem za związkami part-
nerskimi... Nie jestem przecież ho-
mofobem...”

Czy jako katolicy czytacie prasę
katolicką i Pismo św.? Czy ko-
rzystacie z programów katolickich
w radiu i telewizji? Czy pogłębia-
cie wiarę przez słuchanie Słowa
Bożego i uczestnicwo w rekolek-
cjach? W odpowiedzi najczęściej da
się zauważyć wzruszenie ramion,
stwierdzenie, że to wszystko zna-
my. Skąd to rozdwojenie? Myślę, że
wielu wstydzi się wiary, bo nie zna
jej podstawowych prawd, nie zna
ani przykazań, ani Ewangelii, ani
nauki Kościoła katolickiego.

Przejawy eliminowania wiary
z życia to na przykład zapis w in-
strukcji dla pracowników linii lot-
niczych zakazujący noszenia w wi-
docznym miejscu symboli religij-
nych (medalika lub krzyżyka na
szyi). Inny przykład to burza wokół
krzyża w sali sejmowej. We Wro-
cławiu kilku licealistów zażądało
zdjęcia krzyża w klasie. Odpowie-
dzią na to była ogólnopolska akcja
w internecie pod hasłem „Nie wsty-
dzę się Jezusa” oraz rozdawanie
krzyżyków z napisem „Kto się Mnie
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się
i Ja przed moim Ojcem”.

Wiara jest skarbem, którym jak
chlebem należy dzielić się z inny-
mi. Jeżeli nie mam argumentów, to
lepiej w dyskusji przyjąć postawę
milczącą, niż opowiadać się prze-
ciw Ewangelii czy nauce Kościoła
świętego.

Wiara daje siłę duchową.

Oto w pewnej szkole nauczy-
cielka (nie katechetka) kończyła
lekcje modlitwą. Reakcja? Częste
wezwania do dyrektora i protest
pewnej matki ucznia. Raz matka
weszła do klasy w czasie modli-
twy z krzykiem: „Tu jest szkoła
świecka, a pani wciąż się modli
z dziećmi. Pani chce ze szkoły zro-
bić kościół. Pani nie jest katechetką,
żeby z uczniami odmawiać modli-
twy lub śpiewać religijne piosenki.
Powinna pani wiedzieć, na czym
polega nowoczesny system wycho-
wania”. Nauczycielka odpowiedzia-
ła: „Ale być chrześcijaninem trzeba
zawsze, a nie tylko od czasu do cza-
su”. Kilka dni po tym wydarzeniu
do klasy wszedł dyrektor i oznajmił:
„Mam smutną wiadomość. Wasz
kolega Kacper (ten którego mama
sprzeciwiała się modlitwie) uległ
wypadkowi. Potrącił go samochód.
Jest nieprzytomny w szpitalu. Leka-
rze nie dają nadziei”. A wychodząc
powiedział: „Może byście się za
niego pomodlili?”. Uczniowie wraz
z nauczycielką rozpoczęli codzienną
modlitwę o powrót do zdrowia swo-
jego kolegi. Pewnego dnia przyszła
jego mamusia. „Chcę się podzielić
dobrą wiadomością. Mój syn odzy-
skał przytomność. Ja wiem, że to
dzięki waszej modlitwie. Gdy syn
odzyskał przytomność, powiedział,
że w swoim długim śnie nieustannie
was widział, jak stoicie ze złożony-
mi rękami, a nad wami unoszą się
aniołowie, Maryja z Dzieciątkiem
Jezus na ręku. Dlatego wam dzię-
kuję i pragnę się z wami pomodlić”.
Wyjęła różaniec i rozpoczęła głośną
modlitwę.

Oto czym jest wiara i jej publicz-
ne wyznawanie.

Ks. E. Szymański
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KOŚCIÓŁ DOMOWY I KOŚCIÓŁ ŻYJĄCY W PARAFII

W prowadzonej refleksji nad świa-
tem sakramentów dochodzimy do te-
go sposobu ich przedstawienia i tej
drogi wprowadzenia w ich głęb-
sze przeżywanie, jaką odnajdujemy
w rytmie roku liturgicznego. Mó-
wienie o sakramentach w tym kon-
tekście nie jest zwykłą katechezą,
medytacją czy wykładem akademic-
kim. Jest raczej mistagogią, a więc
pogłębionym wtajemniczeniem
w rzeczywistość Bożą, którą no-
simy w sobie i która nas otacza.
Spotkania mają charakter refleksji
połączonej z modlitwą, a ich cen-
tralnym przeżyciem jest celebra-
cja z całym bogactwem aktów
wiary, znaków, modlitw i śpie-
wów. Jesteśmy zaproszeni nie tylko
do przyjęcia prawdy o sakramen-
tach, lecz także do jej wyrażenia
w sposób najbardziej uroczysty. Moż-
na powiedzieć, że chcemy wiarę
w obecność i działanie Boga
w sakramentach wypowiedzieć,
wyśpiewać, ukazać w znakach,
zaświadczyć o niej całym ży-
ciem. Chcemy pokazać, jak wielkim
skarbem są dla nas sakramenty.

Wchodzenie w boski i ludzki wymiar
sakramentów według tej kolejności,
jaką proponuje nam rytm roku litur-
gicznego, sprawia, że zatrzymujemy
się najpierw przy sakramencie mał-
żeństwa i tajemnicy rodziny. Tam
bowiem skierował swoje kroki Syn

Boży, gdy przyszedł na ten świat.
Wchodzenie Boga w życie lu-
dzi zaczyna się w rodzinie. Ona
jest pierwszym miejscem zamiesz-
kania Boga Wcielonego. Obecność
Zbawiciela w życiu małżeńskim i ro-
dzinnym, szczególnie przez dar sa-
kramentu małżeństwa sprawia, że
ta mała wspólnota jest nazywa-
na domowym Kościołem. Dlatego
również wtajemniczenie w Kościół
zaczyna się w rodzinie.

Prawda ta ma tak doniosłe znacze-
nie, że to ona określa kryterium po-
działu sakramentów wskazane przez
rytm roku liturgicznego. Jest nim
odniesienie do tajemnicy Kościoła
i wskazanie osób, na których Chry-
stus oparł budowanie tej wspólnoty
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wiary i miłości. Małżonkowie są fi-
larami małej wspólnoty Kościo-
ła, jaką jest rodzina, a kapłani
są filarami większych wspólnot
Kościoła, jakimi są parafie (ry-
sunek koncentruje się na parafii
i rodzinie, dlatego nie ukazuje die-
cezji ani Kościoła powszechnego).
Powołaniem jednych i drugich jest
„służba komunii”. Katechizm opi-
sując tę rzeczywistość używa szcze-
gólnego słowa. Mówi o konsekra-
cji: „Ci, którzy zostali już kon-
sekrowani przez chrzest i bierz-
mowanie do kapłaństwa wspólnego
wszystkich wiernych, mogą otrzy-
mać w sakramentach święceń i mał-
żeństwa szczególną konsekrację.
Przyjmujący sakrament święceń zo-
stają konsekrowani, by w imię
Chrystusa «karmili Kościół słowem
i łaską Bożą». Z kolei «osobny sa-
krament umacnia i jakby konsekru-
je małżonków chrześcijańskich do
obowiązków i godności ich stanu»”
(KKK1535).

Mocą sakramentu małżeństwa
Chrystus buduje najbardziej
podstawową wspólnotę, w któ-
rej On sam zamieszkuje i na-
pełnia ją swoim Duchem. Tą
wspólnotą jest małżeństwo i ro-
dzina. Małżonkowie zostali uzdol-
nieni do tego, aby podjąć „służbę
komunii”. Zostali do niej niejako
konsekrowani. Mają w sobie moc
ofiarowaną im przez Chrystusa, aby
pokonywać wszelkie trudności, jakie
na tej drodze wyrastają. Mają moc
burzyć mury, jakie zostały wybu-
dowane między ludźmi i budować
mosty nad przepaściami, które od-
dzielają jednych od drugich.

Drugi sakrament, którego cechą
charakterystyczną jest „służba ko-
munii”, to świecenia kapłańskie,
Chrystus powołuje wybranych męż-
czyzn, którym daje szczególny udział
w swej misji zbawiania świata i jed-
noczenia ludzi. Czyni ich kapłanami
w swoim Kościele. Uzdalnia ich do
działania w sakramentalnym zjed-
noczeniu z Nim. Tylko oni mogą
być głową kościelnej wspólno-
ty i działać „in persona Christi
Capitis”. Biskup przewodniczy Ko-
ściołowi lokalnemu, a proboszcz stoi
na czele wspólnoty parafialnej. Po-
dobnie jak małżonkowie w rodzinie,
tak i oni w szerszej wspólnocie mają
moc pokonywania tego, co dzieli lu-
dzi, i umacniania tego, co ich łączy.
Jedni i drudzy spełniają powierzo-
ną im „służbę komunii”. Czynią
to mocą konsekracji, którą otrzy-
mali, mocą Ducha, który w nich
mieszka, mocą Chrystusa, który się
z nimi zjednoczył, mocą Ojca Niebie-
skiego, który dał im udział w swoim
boskim życiu. W tej trosce o jed-
ność wszystkich członków rodziny
oraz o jedność całej wspólnoty pa-
rafialnej zarówno małżonkowie, jak
i kapłani muszą odwoływać się do
mocy chrztu, bierzmowania, poku-
ty, namaszczenia chorych, a przede
wszystkim do Eucharystii. Sakra-
menty te oraz teksty Pisma Święte-
go to szczególny obszar ich służby
na rzecz dzieła zjednoczenia.

Wierzę w Kościół

Z takim spojrzeniem na sakramenty
wchodzimy w czas Adwentu, a po-
tem w następne okresy liturgiczne.
Zadaniem, które sobie stawiamy, jest
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pogłębione spojrzenie na Kościół,
który Chrystus tworzy i powodu-
je jego wzrost przez swoje słowo
i sakramenty.

Przygotowanie siedmiu celebracji,
a także ich przeżycie i pogłębia-
jące spotkania, będą niewątpliwie
głębszym doświadczeniem Kościoła,
który rodzi się z sakramentu chrztu,
jest posłany do świata mocą sakra-
mentu bierzmowania, staje się coraz

bardziej komunią w wymiarze pa-
rafii dzięki wyświęconym szafarzom
i w wymiarze rodziny dzięki mał-
żonkom, oczyszcza się i odnawia
nieustannie w sakramencie pokuty,
jednoczy się z Chrystusem cierpią-
cym w sakramencie namaszczenia
chorych, a szczyt wszystkich działań
oraz ich źródło odnajduje w uroczy-
stej celebracji Eucharystii, szczegól-
nie tej niedzielnej.

Opr. ks. Adam Kroll

ROZMOWA W RODZINIE
„Dzień pełniących posługę rąk”

Po przeżyciu Tajemnicy Zmartwych-
wstania, będziemy przygotowywać
się do głębszego przeżycia dnia Pięć-
dziesiątnicy czyli Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego. Tematem kolej-
nej Rozmowy w Rodzinie będzie
tajemnica Kościoła, którego człon-
kowie otrzymali łaskę uczestnictwa
w zbawczej misji Chrystusa. Chodzi
tu o jeden z najbardziej funda-
mentalnych tematów dla chrześci-
janina. Jest on człowiekiem „bę-
dącym w Chrystusie”, „zanurzonym
w Chrystusie”, uczestniczącym w Je-
go działaniu. Bez tej świadomości
„uczestnictwa” nie da się głębiej
wniknąć w rzeczywistość „posłan-
nictwa”. Nasze zaangażowanie, choć
wymaga od nas całkowitego odda-
nia, jest przede wszystkim udziałem

w tym, co czyni Chrystus. Jest to
prawda, która nadaje niezwykłą głę-
bię i wielkość ludzkiej aktywności
w świecie.

W sobotnich Adoracjach Roku Wia-
ry czy przeżywaniu celebracji po-
szczególnych sakramentów, rozwa-
żaliśmy prawdę o uczestnictwie każ-
dego ochrzczonego i bierzmowanego
w kapłańskiej misji Chrystusa. Jest
to wielki dar otrzymany w Du-
chu Świętym. Błogosławiony Jan
Paweł II tak o nim mówił w swo-
jej katechezie (AG 15.12.1993): „W
poprzednich katechezach poświęco-
nych świeckim, wielokrotnie wspo-
minaliśmy o służbie chwały Bo-
żej i innych zadaniach związanych
z kultem spełnianym przez świec-
kich. Pragniemy dzisiaj lepiej roz-
winąć ten temat, przyjmując za
punkt wyjścia teksty Soboru Waty-
kańskiego II, w których czytamy:
«Najwyższy i przedwieczny Kapłan
Jezus Chrystus pragnąc, aby Jego

11



świadectwo i Jego posługa trwały
nieprzerwanie także za pośrednic-
twem ludzi świeckich, ożywia ich
Duchem swoim i nieustannie zachę-
ca do wszelkiego dzieła szlachetnego
i doskonałego». Za sprawą Ducha
Świętego świeccy uczestniczą w ka-
płaństwie Chrystusowym w formie,
o której wcześniej powiedzieliśmy,
że jest wspólna dla całego Kościoła
i w której wszyscy, również i świec-
cy, powołani są do oddawania Bogu
kultu duchowego. «Tym bowiem,
których wiąże ściśle z życiem i po-
słannictwem swoim, (Chrystus) daje
również udział w swej funkcji ka-
płańskiej (munus sacerdotale) dla
sprawowania kultu duchowego, aby
Bóg był wielbiony, a ludzie zbawiani.
Toteż ludzie świeccy, jako poświęceni
Chrystusowi i namaszczeni Duchem
Świętym, w przedziwny sposób są
powołani i przygotowani do tego,
aby rodziły się w nich zawsze coraz
obfitsze owoce Ducha».

Zauważmy, że Sobór nie ograni-
cza się do stwierdzenia, że świec-
cy są «uczestnikami kapłańskiego,
prorockiego i królewskiego urzędu
Chrystusowego», lecz dodaje, że sam
Chrystus kontynuuje swoje kapłań-
stwo w ich życiu, a zatem ich
uczestnictwo w kapłaństwie wspól-
nym Kościoła dokonuje się z woli
i dzięki działaniu Chrystusa, przed-
wiecznego i jedynego najwyższego
Kapłana.

Ponadto kapłańskie dzieło Chrystu-
sa w świeckich dokonuje się za po-
średnictwem Ducha Świętego. Chry-
stus „ożywia ich Duchem swoim”.
To właśnie obiecał Jezus, formu-
łując zasadę, że Duch daje życie

(por. J 6,63). Ten, który w dniu
Pięćdziesiątnicy został posłany, aby
utworzyć Kościół, musi też nieustan-
nie rozwijać kapłaństwo i działal-
ność kapłańską Chrystusa w Ko-
ściele, również w świeckich, którzy
są pełnoprawnymi członkami Ciała
Chrystusa na mocy chrztu. Chrzest
inauguruje bowiem obecność i dzia-
łalność kapłańską Chrystusa w każ-
dym z członków Jego Ciała, podczas
gdy Duch Święty napełnia go łaską
i pozostawia w jego duszy znamię,
obdarzając wierzącego zdolnością do
żywego uczestnictwa w kulcie odda-
wanym przez Chrystusa Ojcu w Ko-
ściele. W bierzmowaniu natomiast
uzdalnia go do dojrzałego zaangażo-
wania się w wierze oraz w służbie
świadectwa i szerzenia Ewangelii,
co należy do misji Kościoła”.

Dalszy ciąg papieskiej refleksji po-
zwala nam głębiej zrozumieć, że ofia-
ra, jaką jest codzienna praca, trud
i cierpienie, ściśle łączy się z ofia-
rą Chrystusa, którą Kościół składa
Ojcu w czasie Eucharystii. Spełnia-
nie kapłańskiej misji, w której dał
nam udział Chrystus, realizuje się
w dwóch miejscach, w codzienności
życia oraz w liturgii. Wsłuchajmy
się w słowa Ojca Świętego: „Dzięki
temu komunikowaniu swego ka-
płaństwa, Chrystus udziela wszyst-
kim członkom swego Ciała, także
i świeckim, zdolności realizowania
w życiu tego kultu, który On sam
określał jako «oddawanie czci Ojcu
w Duchu i prawdzie» (por. J 4,23).
Spełniając ten kult, wierny – ożywio-
ny Duchem Świętym – uczestniczy
w ofierze Wcielonego Słowa oraz
w Jego misji najwyższego Kapłana
i powszechnego Odkupiciela.
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Sobór twierdzi, że w tej wła-
śnie transcendentnej rzeczywisto-
ści kapłańskiej misterium Chrystusa
świeccy są wezwani do ofiarowania
całego swego życia jako duchowej
ofiary, współpracując w ten sposób
z całym Kościołem w konsekra-
cji świata, dokonywanej nieustannie
przez Odkupiciela. Na tym polega
wielka misja świeckich: «Wszyst-
kie bowiem ich uczynki, modlitwy
i apostolskie przedsięwzięcia, życie
małżeńskie i rodzinne, codzienna
praca, wypoczynek ducha i ciała,
jeśli odbywają się w Duchu, a na-
wet utrapienia życia, jeśli cierpliwie
są znoszone, stają się duchowymi
ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa
Chrystusa (por. 1 P 2,5); ofiary te
składane są zbożnie Ojcu w eucha-
rystycznym obrzędzie wraz z ofiarą
Ciała Pańskiego. W ten sposób i lu-
dzie świeccy, jako zbożnie działający
wszędzie czciciele Boga, sam świat
Jemu poświęcają».

Z duchowym kultem wiąże się
uczestnictwo świeckich w sprawo-
waniu Eucharystii, centrum całej
ekonomii relacji między ludźmi i Bo-
giem w Kościele. W tym sensie,
również «ludzie świeccy uczestniczą
w urzędzie kapłańskim, ze względu
na który Jezus samego siebie wydał
na krzyżu i nieustannie ofiarowu-
je się w Eucharystii, dla zbawienia
ludzkości». W sprawowanej Eucha-
rystii świeccy uczestniczą czynnie,
ofiarując samych siebie w zjednocze-
niu z Chrystusem Kapłanem i Ho-
stią. Ta ich ofiara stanowi war-
tość eklezjalną na mocy znamienia
chrzcielnego, które czyni ich zdolny-
mi do oddawania Bogu wraz z Chry-
stusem w Kościele urzędowego kultu
religii chrześcijańskiej.

Sakramentalne uczestnictwo w ucz-
cie eucharystycznej pogłębia i udo-
skonala tę ofiarę, udzielając świec-
kim łaski sakramentalnej, poma-
gającej im żyć i działać zgodnie
z wymaganiami płynącymi z ofiary
złożonej z Chrystusem i Kościołem.

W tym miejscu musimy podkreślić
wagę udziału w niedzielnej cele-
bracji eucharystycznej, nakazanego
przez Kościół. W wypełnianiu ka-
płaństwa powszechnego stanowi ona
najwyższy akt kultu, równie ważny
jak sakramentalna ofiara Mszy św.
w spełnianiu przez kapłanów ich ka-
płaństwa służebnego. Uczestnictwo
w uczcie eucharystycznej jest dla
wszystkich warunkiem życiodajnej
więzi z Chrystusem, zgodnie z Je-
go słowami: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowiecze-
go i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie»
(J 6,53). Znaczenie uczestnictwa
w niedzielnej Eucharystii przypomi-
na wszystkim wiernym Katechizm
Kościoła Katolickiego. Na zakoń-
czenie chciałbym przytoczyć znane
słowa z Pierwszego Listu św. Piotra,
obrazujące rolę świeckich uczestni-
czących w misterium eucharystycz-
no-eklezjalnym: «wy również, niby
żywe kamienie, jesteście budowani
jako duchowa świątynia, by stano-
wić święte kapłaństwo, dla składania
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu
przez Jezusa Chrystusa» (P 2,5)”.

Słowa Ojca Świętego, które roz-
ważaliśmy, pokazują głębokie rozu-
mienie udziału wszystkich ochrzczo-
nych i bierzmowanych w kapłańskiej
misji Jezusa Chrystusa. Wyraża się
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ona w sposób szczególny w akcie
miłości, jakim jest składanie ofiary
z siebie samego. Chrześcijanin, zjed-
noczony z Jezusem, składa tę ofiarę
w codzienności życia, przez swoją
pracę i cierpienie, przez wszyst-
kie działania, w których spala się
z miłości do Boga i ludzi, a w Eucha-
rystii jego ludzka aktywność osiąga
szczyt przez sakramentalny udział
w najwyższym akcie miłości, jaki
uobecnia dla nas Jezus Chrystus.
Jest to Jego kapłańska, zbawcza
ofiara, która wyzwala nas z grzechu
i wprowadza w świat Boga.

Choć wszyscy ochrzczeni uczestni-
czą w tej kapłańskiej misji, to jed-
nak w życiu i posłudze niektórych
członków wspólnoty, objawia się ona
w sposób szczególnie czytelny. Wi-
dzimy tu inny sposób objawienia
Bożej miłości, niż poprzez słowo.
Znakiem tego rodzaju służby
jest chleb, a jej szczególnym
wyrazem praca rąk i znosze-
nie cierpienia. Dziś modlimy się
z tymi, którym ta służba została po-
wierzona. Naszą wielką troską jest
jeszcze głębsze połączenie tego,
co czynimy w codzienności życia
z tym, co sprawujemy w Eucha-
rystii, szczególnie niedzielnej.
Ci, dla których praca zawodowa
i posiadane przez nich talenty, są
„niesieniem chleba” innym, powin-
ni tę troskę o chleb podjąć także
w Eucharystii. Przeżywamy w niej,
po liturgii słowa, liturgię ofiary.
W centrum tej części celebracji są
znaki chleba i wina, owce ziemi
i ludzkiej pracy. Kto powinien
przynieść chleb i wino na oł-
tarz i złożyć w ręce kapłana, aby
ten przedstawił te dary Bogu i aby

dopełniło się misterium zbawienia?
Czy tej posługi nie powinni sprawo-
wać ci, którzy na co dzień troszczą
się, abyśmy mieli środki do życia?

W każdej, nie tylko niedzielnej ce-
lebracji Eucharystii, pragniemy tę
prawdę w sposób uroczysty prze-
żyć. Wyrazimy ją w prostym znaku
przyniesienia do ołtarza chleba i wi-
na. Poniosą je wasi przedstawiciele,
a przy ołtarzu przyjmie je kapłan
oraz ci, którym w gronie służby li-
turgicznej powierzono odpowiedzial-
ność za chleb i wino. Oby taka święta
służba była podejmowana w naszych
celebracjach liturgicznych w każdą
niedzielę i uroczystości.

Modlitwa o umiejętność życia
darami otrzymanymi w sakra-
mentach

Czuwaj nad nami, najlepszy Ojcze,
abyśmy żyli jak Twoje dzieci, któ-
rymi staliśmy się w sakramencie
chrztu, abyśmy działali w mocy Du-
cha Świętego, którego wylałeś na
nas w sakramencie bierzmowania,
abyśmy wracali do Ciebie po każdym
upadku, przyjmując ofiarowany nam
w sakramencie pokuty dar przeba-
czenia, abyśmy w chorobie umieli
korzystać z łaski sakramentu na-
maszczenia chorych, abyśmy wier-
nie wypełniali misję, którą nam po-
wierzyłeś w (sakramencie święceń,
małżeństwa, w profesji zakonnej,
konsekracji. . .). Naucz nas, najlep-
szy Ojcze, uczestniczyć w Euchary-
stii, w której każdy z tych darów
odnawiasz, umacniasz i rozwijasz,
abyśmy osiągnęli pełnię zjednocze-
nia z Tobą w Twoim świętym Koście-
le. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

To dłuższy cykl świętych, patriar-
chów, proroków, mędrców, aposto-
łów i wiele skromniejszych postaci,
naznaczonych ograniczeniami po-
dobnymi do tych, jakie charaktery-
zują mężczyzn i kobiety wszystkich
czasów i narodowości.

Jestem zauroczony książką Gian-
franco Ravasi pt. „Twarze Biblii”.
Olbrzymia wiedza biblijna włoskie-
go kardynała i naukowca pomoże
i nam, w Roku Wiary, zatrzymać się
i trochę pokontemplować tajemnicę
człowieka.

Jakub

Wspaniały kantyk syjoński, będący
owocem poetyckiego i profetyczne-
go geniuszu Izajasza (Iz 2,2–5),
przypieczętowany jest wezwaniem:

„Chodźcie, domu Jakuba, postępuj-
my w światłości Pańskiej!”. Słowo
„Jakub” zostało tutaj użyte jako
„szlacheckie” imię, przeznaczone
do określenia narodu izraelskie-
go poprzez odwołanie się do jego
przodka, trzeciego z patriarchów,
syna Izaaka i wnuka Abrahama.
Jego historia zaczerpnięta z Księgi
Rodzaju stanowi serię wydarzeń,
które mogą być odczytane przez
Izrael według klucza symboliczne-
go.

Jakub jest „młodszym” bratem
bliźniakiem Ezawa-Edoma. Według
prawa ludzkiego powinien być z te-
go powodu odrzucony, ale według
prawa ustanowionego przez Boga
– który paradoksalnie upodobał so-
bie „drugiego” i to, co „głupie
w oczach świata, aby zawstydzić
mędrców, wybrał, co niemocne, aby
mocnych poniżyć; i to, co nieszla-
chetnie urodzone według świata
oraz wzgardzone” (1 Kor 1,27–28) –
został wezwany, aby otrzymać pier-
worództwo, a więc wejść w historię
zbawienia. Oczywiście metoda przy-
jęta przez tego wybrańca okazuje
się raczej powikłana i bulwersująca,
co dostrzeże każdy, kto przeczyta
27. rozdział Księgi Rodzaju.

Mimo to Jakub jest adresatem Bo-
żej obietnicy, co zostało ukazane
w nocnej scenie z Księgi Rodzaju
(Rdz 28,11–22), która między in-
nymi da początek najważniejszemu
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sanktuarium w żydowskiej historii,
znajdującemu się w Betel („dom
Boga”). Będzie to jednak scena po-
grążona w mroku i tajemnicy, która
położy ostatecznie pieczęć na tym
patriarsze – wygnańcu i pielgrzy-
mie, takim jak i jego potomkowie –
czyniąc go bohaterem w całym te-
go słowa znaczeniu, to znaczy tym,
który nada imię Izraelowi. Mówiący
o tym tekst, w wielu momentach
emocjonujący, pochodzi z Księgi Ro-
dzaju (Rdz 32, 25–33).

Otóż na brzegu rzeki Jabbok, bę-
dącej dopływem Jordanu, Jakub
spotkał tajemniczą istotę, którą tra-
dycja przedstawiała jako anioła bę-
dącego symbolem Boga. Rozegrała
się między nimi walka, która fascy-
nowała artystów i pisarzy. To jakby
„agonia”, czyli starcie ostateczne:
„ktoś zmagał się z nim aż do wscho-
du jutrzenki, a widząc, że nie może
go pokonać, dotknął jego stawu bio-
drowego i wywichnął Jakubowi ten
staw podczas zmagania się z nim.
A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już
wschodzi zorza!» Jakub powiedział:
«Nie puszczę cię, dopóki mi nie po-
błogosławisz!» Wtedy [tamten] go
zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś

odrzekł: «Jakub». Powiedział: «Od-
tąd nie będziesz się zwał Jakub,
lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem
i z ludźmi i zwyciężyłeś»”.

Kiedy wzeszło słońce, Jakub od-
szedł, kulejąc, co było nie tyl-
ko znakiem na ciele, lecz przede
wszystkim stanowiło cios wymie-
rzony w jego osobę i samą jej toż-
samość. Zmienić swoje imię ozna-
cza odmienić własną istotę i los.
Patriarcha aż do tego dramatycz-
nego momentu nosił klanowe imię
Jakub, wyjaśniane w Biblii z pomo-
cą ludowej etymologii. Mianowicie,
gdy Jakub wyszedł z łona matki,
ściskał piętę pierworodnego brata
Ezawa – pięta po hebrajsku to ’aqeb,
stąd Jakub. Uczeni dopatrują się
jednak w tym pierwszym imieniu
idei walki: ja’qub-el, „Bóg walczył”.
Lecz dopiero w słowie „Izrael” – no-
wym imieniu patriarchy i imieniu
przyszłego narodu koncentruje się,
według Biblii, misterium tej nocy.
„Odtąd nie będziesz zwał się Jakub,
lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem
i z ludźmi i zwyciężyłeś”. To rela-
cja pełna napięć, ale i chwały, to
starcie, ale i spotkanie.

Opr. ks. Adam Kroll

RAZEM Z DZIEĆMI PRZEŻYWAMY ROK WIARY

KWIECIEŃ

Za nami doświadczenia Wielkiego
Postu oraz celebracji, czyli pogłębio-
nego przeżywania tajemnicy Zmar-
twychwstania Pana Jezusa.
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Pan Jezus przez 40 dni spotykał
się ze swoimi uczniami i utwierdzał
ich wiarę. Pozostawił im ostatnie
pouczenia i powrócił do Ojca. Ale
zapewnił ich : „Nie pozostawię was
sierotami”, będę z wami po wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata.

Do zakończenia drugiego etapu Ro-
ku Wiary pozostało nam 50 dni.
W tym czasie trzeba tak postępo-
wać na co dzień, żeby każdy, kto
nas spotyka – w domu, w szkole,
wśród kolegów i koleżanek, na uli-
cy – zachwycił się Panem Jezusem
mieszkającym w naszym sercu, bez
naszego mówienia. Dlatego, że zo-
baczył piękne owoce naszej wiary:
miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
godność, opanowanie. Wiele wysił-
ku, a przede wszystkim modlitwy,
potrzeba, by w naszym postępowa-
niu błyszczały takie perły.

Pamiętasz przypowieść o siewcy?
(Mt 13,1–9.18–23) Pan Jezus mówił
w niej o ziarnie, które na ziemi
urodzajnej wydaje wspaniały plon.
Tym ziarnem jest nasza wiara. Ma
ona w nas owocować. Ma wydawać
piękny plon. Aby tak było, nasze
serca muszą być takie, jak dobrze
uprawiana, żyzna ziemia. Tym, któ-
ry tę „glebę naszych serc” uprawia
jest właśnie Duch Święty. Dlatego
Pan Jezus, gdy stajemy się coraz
bardziej dorośli, daje Go nam jeszcze
raz, w sakramencie bierzmowania.

PIERWSZY TYDZIEŃ
(1–6.04.)

� Przeczytaj razem z rodzicami:
J 20, 11–18

� Pierwszy tydzień po Świętach
nazywa się Oktawą.

� Przyjdź razem z rodzicami do
Kościoła i uczestnicz we Mszy św.,

� Dziękując za obecność Pana Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie.

DRUGI TYDZIEŃ
(7–13.04.)

� Narysuj kolejne drzwi, i na jednej
stronie wypisz osoby, które spotkały
Zmartwychwstałego Pana.

� W czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu porozmawiaj z Panem
Jezusem o tym, jak wielkie rzeczy
świętujemy

� w czasie Uroczystości Jego Zmar-
twychwstania. Możesz pomagać so-
bie tekstem tego spotkania. Trwaj
w ciszy.

� Uwielbiaj Zmartwychwstałego
Chrystusa. Powtarzaj nieustannie
w sercu: Alleluja! Uwielbiam Cię,
Panie Jezu!

TRZECI TYDZIEŃ
(14–20.04.)

� Na prawym skrzydle drzwi, na ich
zewnętrznej stronie, napisz pięknie
słowo Alleluja! i wyjaśnij co ono
znaczy.
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� W trzecim tygodniu idź na adora-
cję Pana Jezusa obecnego w świętej
Hostii z danym ci w tym spotka-
niu fragmentem z Dziejów Apo-
stolskich. Przeczytaj go uważnie.
Rozmawiaj z Panem Jezusem o da-
rze Ducha Świętego. On w tobie
mieszka od dnia chrztu i uczy cię.
Czy wystarczająco prosisz Go o po-
moc przed nauką, przed modlitwą,
przed ważnymi spotkaniami? Po-
wtarzaj w sercu: Dziękuję Ci, Panie
Jezu, za dar Twojego Ducha.

CZWARTY TYDZIEŃ
(21–27.O4.)

� Na lewym skrzydle drzwi, po ich
otwarciu, wypisz owoce, a na pra-
wym skrzydle dary Ducha Świętego.

� Trwaj w ciszy. Proś, abyś zro-
zumiał, czego Pan Jezus oczekuje
właśnie od ciebie. Mów Mu, że bę-
dziesz pytał o to wiele razy każdego
dnia. Że będziesz szedł za głosem,
który usłyszysz w swoim sumie-
niu. Powtarzaj w sercu: Panie Jezu,
wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie, kocham Ciebie.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

Medytujcie często nad słowem
Bożym i pozwalajcie Duchowi Świę-
temu, by był waszym nauczycielem.
Wtedy odkryjecie, że myśli Boże
nie są myślami ludzkimi; zostanie-
cie doprowadzeni do kontemplacji

prawdziwego Boga i będziecie czytać
wydarzenia z historii Jego oczyma;
zakosztujecie pełni radości, która
wypływa z prawdy.

Benedykt XVI, 22.02.2006 r.

Spotkanie ze Słowem Bożym: od 31.03. do 27.04.2013 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 24,13–35 J 20,19–31 J 21,1–19 J 10,27–30

poniedziałek Mt 28,8–15 Łk 1,26–38 J 6,22–29 J 10,1–10

wtorek J 20,11–18 J 3,7–15 J 6,30–35 J 12,24–26

środa Łk 24,13–35 J 3,16–21 J 6,35–40 J 12,44–50

czwartek Łk 24,35–48 J 3, 31–36 J 6,44–51 Mk 16,15–20

piątek J 21,1–14 J 6,1–15 J 6,52–59 J 14,1–6

sobota Mk 16,9–15 J 6,16–21 J 6,55–69 J 14,7–14

Opr. ks. Adam Kroll
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KATYŃSKI MORD

Kwiecień powinien być dla nas,
Polaków, miesiącem szczególnym,
bo w tym miesiącu mija kolejna
rocznica mordu sowieckiego, do-
konanego sekretnym trybem, zwa-
nym przez nas katyńskim. Naj-
ważniejszą datą w tym miesiącu
jest 3 kwietnia, kiedy w południe
słonecznego dnia 1940 r. Sowie-
ci rozpoczęli „rozładowanie”, czyli
wywózkę na egzekucję jeńców obo-
zu w Kozielsku.

Tryb katyński stanowił uprosz-
czenie dość zawiłej sowieckiej biu-
rokracji śmierci. Z działalności
spectrójek wyeliminowano osobę
prokuratora – zlikwidowano w ten
sposób choćby pozory przedstawie-
nia jakichkolwiek zarzutów i prze-
prowadzenia w ten sposób postępo-
wania. Trójka centralna „zasądza-
ła” na listę bez powiadamiania ska-
zańca o swej decyzji; całymi wago-
nami odstawiano jeńców do więzień
wewnętrznych NKWD, a ofiarom
w tył głowy nie strzelał już I se-
kretarz obwodowy sowieckiej partii
lub szef obwodowego NKWD (prze-
wodniczący trójek), lecz jeden z 53
wyspecjalizowanych katów, a całość
transportów na śmierć i egzeku-
cje dozorowało 12 tys. żołnierzy
Wojsk Konwojujących. Najbardziej
„zmechanizowane” było stanowi-
sko śmierci polskich policjantów
w Twerze (Kalininie) przy ul. So-
wieckiej 5, gdzie kat – sowiecki

generał Błochin używał do egzeku-
cji specjalnego gumowo-skórzanego
stroju, a do grzebania zwłok w do-
łach śmierci w lasku nad rzeką
Twercą w gminie Miednoje uży-
wano transporterów i specjalnie
przystosowanej koparki.

W pięciu wyspecjalizowanych
w egzekucji Polaków „katyniach”
zabito łącznie 24 377 byłych oby-
wateli polskich, w tym:
– jeńców Kozielska (mord Smo-

leńsk, ul. Dzierżyńskiego 13) za-
bito 4566,

– jeńców Starobielska (mord Char-
ków, pl. Dzierżyńskiego 3) – 3977,

– jeńców Ostaszkowa (mord Kali-
nin, ul. Sowiecka 5) – 6588,

– jeńców Ukrainy (mord Kijów, ul.
Korolenki 17) – 4181,

– jeńców Białorusi (mord Mińsk,
al. Lenina 17) – 4465.
Podane liczby są realizacją so-

wieckiego planu wyniszczenia naj-
bardziej wartościowych jednostek
polskiego społeczeństwa, liczby te
różnią się od tych, którymi dys-
ponowaliśmy dotąd – tj. planów
sowieckiego ludobójstwa. W sumie
w zbrodni katyńskiej zabito ponad
90% służb mundurowych RP:
– 9701 funkcjonariuszy policji

(w tym 7867 służb etatowych),
– 9298 oficerów, podoficerów i in-

nych żołnierzy.
Osobliwością nowego sowieckie-

go systemu ludobójczego, wyni-
kającą z rozbieżności buchalterii
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zbrodni dokonywanej „na papie-
rze” z faktycznymi „dokonaniami”
w piwnicach więzień wewnętrz-
nych NKWD, była „produkcja ura-
towanych”. Jak to zwykle bywało
„w socjalizmie”, plany egzekucji
sporządzane ponad pół roku wcze-
śniej – 15 listopada 1939 r. odbie-
gały od realizacji od kwietnia do
połowy 1941 r. W sumie ocalały 983
osoby, w tym 602 z obozów Kozielsk
– Ostaszków – Starobielsk. Z tych
ostatnich 448 przewieziono do obo-
zu w Pawliszczew-Borze i stam-
tąd do Griazowca. Prawie wszyscy
z nich wyszli z Sowietów z Armią
Andersa, uratowani z Kijowa i Miń-
ska nigdy się nie odnaleźli. Wśród
ocalonych było ok. 30 faktycznych
agentów i funkcjonariuszy proso-
wieckiej Lewicy Demokratycznej,
ale 97% innych uratowanych za-
wdzięcza życie głównie sowieckie-
mu systemowi planowania zbrodni
(systemowi „kwantów-porcji zbrod-
ni”), a nie rozmyślnemu sowieckie-
mu działaniu czy jakimś własnym
„ zasługom”. Jak udowadniamy
w książce Ocaleni, losami zarówno
rozstrzelanych, jak i przeznaczo-
nych przez zespół rachmistrzów
gen. Mierkułowa „na życie”, rzą-
dziły te same prawa matematyki –
rachunek prawdopodobieństwa.

Tryb katyński sowieckiego lu-
dobójstwa Polaków został staran-
nie przygotowany propagandowo
na wiele lat przed zbrodnią. Na
tygodnie przed wybuchem dru-
giej wojny światowej, po likwidacji

nieudanych „polskich eksperymen-
tów” z samodzielnymi polskimi ob-
wodami „ Dzierżyńszczyzną” na
Białorusi i „Marchlewszczyzną” na
Ukrainie, każdy obywatel sowiecki
miał głęboko wpojone przez sowiec-
kie media, że Polak to „wróg, nie-
udacznik, zdrajca i szpieg POW”.
Najbardziej zakorzenili w sobie tę
„sowiecką ideę” szowiniści ukra-
ińscy i litewscy oprawcy Ypatin-
gas Buras, mordując łącznie ok.
780 tys. Polaków i przedstawicieli
innych narodów w imię „sprywa-
tyzowania sowieckiej myśli”, dla
własnych, źle pojętych „interesów
narodowych”.

Zbrodnia katyńska, stanowiąca
niewielki ułamek Golgoty Wscho-
du (11 milionów ofiar podczas 4
wieków eksterminacji), inicjowana
na życzenie „sowieckiego ludu” –
przyniosła i jeszcze przynosi olbrzy-
mie żniwo śmierci. Po przedstawie-
niu planów wyniszczenia Polaków
na III Konferencji Gestapo-NKWD
w polskim Zakopanem (6 tygodni,
począwszy od 20 lutego 1940 r.)
w obecności agentów angielskich
i amerykańskich została „przyjęta
do akceptującej wiadomości” przez
mocarstwa zachodnie. Zbrodnia ta,
nieukarana i niewytknięta, spo-
wodowała lawinę zbrodni innych
narodów, mimo iż Stalin wycofał
się z realizacji trybu katyńskiego
już w 1941 r., a Chruszczow usi-
łował wyjawić niektóre jej aspekty
w 1956 i 1958 r. w ramach likwi-
dacji „kultu jednostki”. Do wy-
buchu wojny sowiecko-niemieckiej
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w 1941 r. zrealizowano cykl 12 „ka-
tyni”, w których zabito ok. 45 tys.,
a po wojnie zginęło tym przetesto-
wanym na Polakach sposobem ok.
miliona ludzi. W XXI wieku doszło
do dalszej „ prywatyzacji zbrodni”
– w imię wąsko pojętych interesów
nieliczna grupa terrorystów usiłuje
zawładnąć światem. Zarówno 55
aktualnie prowadzonych w świe-
cie wojen (w połowie stosujących
mord katyński), jak i pamiętny
dzień 11 września 2001 r. w Amery-
ce uważać należy za nieuniknioną
konsekwencję zbrodni na Polakach
w 1940 r.

My, Polacy-katolicy, którzy prze-
baczyliśmy swym oprawcom, musi-
my stale pamiętać o datach rozpo-
częcia zbrodni: 3 kwietnia 1940 r.
(Kozielsk), 4 kwietnia 1940 r.
(Ostaszków), 5 kwietnia 1940 r.
(Starobielsk), 13 maja 1940 r. (Ki-
jów) i 26 sierpnia 1940 r. (Mińsk),
bynajmniej nie w imię odwetu, lecz
w imię przyszłości świata. Pamięć
taka rodzi bowiem cuda. Kto z Po-
laków np. wie, że dzień 3 kwietnia
jest corocznym świętem lotnictwa
Republiki Południowej Afryki i że
właśnie tam już w 1979 r. ufun-
dowano pierwszy na świecie po-
mnik rządowy ukazujący prawdę
o Katyniu? A stało się tak za
sprawą polskich lotników w angiel-
skim RAF dokonujących nalotów
na Niemcy. Pierwsze kroki pod
okiem polskich instruktorów sta-
wiali lotnicy południowoafrykańscy
i zapamiętali, że pierwszy dzień

wywózki jeńców z Kozielska jest
świętem Polaków. Podobnie jest
z datą 18 maja w Nowej Zelandii.
Co roku Nowozelandczycy świę-
cą polskie zwycięstwo pod Monte
Cassino, bo w bojach o klasztor
stawiająca pierwsze kroki w wojnie
z Niemcami nowozelandzka dywi-
zja straciła aż 60% żołnierzy. Ale
Polacy dokończyli „ich sprawę” –
pamiętają o tym w Nowej Zelandii.
Kiedy wreszcie współcześni Pola-
cy w wolnej i niepodległej Polsce
wezmą „polskie sprawy we własne
ręce”? Jest to przecież nasz obowią-
zek i powinność wobec sojuszników
NATO w dobie wejścia do zjedno-
czonej Europy. Kiedy zaczniemy go
wreszcie spełniać?

W tajemnicy ŚWIĘTYCH OB-
COWANIA łączymy się ze wszyst-
kimi ofiarami Golgoty Wschodu
i modlimy się za nich w jedności
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

„Klękamy przy nieznanych mo-
giłach z tą świadomością, że za-
płacili oni szczególną cenę naszej
wolności. Dali – rzec można –
definitywny kształt tej wolności.
Klękamy zwłaszcza przy mogiłach
katyńskich. Sprawa Katynia jest
stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci
Europy”.

(Modlitwa wigilijna Jana Pawła
II, 24 grudnia 1993 r.)

Ks. Zdzisław J. Peszkowski,
Stanisław Z. Zdrojewski
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40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...

W bieżącym roku przypada czter-
dziesta rocznica reorganizacji admi-
nistracji państwowej i powstania
Gmin, w miejsce uprzednio działa-
jących Gromadzkich Rad Narodo-
wych. 1 stycznia 1973 r. powstała
także gmina Trąbki Wielkie, do któ-
rej w 1975 r. dołączono miejscowości
z byłego powiatu Tczew. Pierwszym
Naczelnikiem Gminy Trąbki Wielkie
została Krystyna Kołkowska. Wraz
z powstaniem gmin, powoływano do
życia Rady Gminne Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe. RG ZLZS
w Trąbkach Wielkich powołano do
życia 10 maja 1973 r., a pierwszym
przewodniczącym został Leon Wiwa-
towski – dyrektor Stacji Nasienno
Szkółkarskiej w Trąbkach Wielkich.

Aby ocalić od zapomnienia doro-
bek sportowy działaczy i sportowców
różnych dyscyplin sportowych z te-
renu gminy Trąbki Wielkie, byli
przewodniczący RG ZLZS, a obec-
nie członkowie Gminnego Zrzesze-
nia LZS: Wiesław Kempa, Sylwester
Maliszewski i Jan Trofimowicz jr
podjęli się opracowania publikacji
książkowej. W ciągu kilku miesięcy
żmudnej pracy udało się odnaleźć
sporą ilość dokumentów, fotografii,
protokołów z zawodów oraz z wie-
lu imprez rekreacyjno-sportowych.
W książce znajdą się informacje
o powojennych sportowcach naszej
gminy, o działaczach, którzy zakła-
dali ogniwa LZS m.in. w Sobowidzu,
Trąbkach Wielkich, Ełganowie, Go-
łębiewku, Trąbkach Małych, Gra-
nicznej Wsi, Czerniewie, Kleszcze-
wie i Zaskoczynie. Ponadto udało

się odnaleźć wiadomości o piłkar-
stwie na terenie gminy, jeszcze z lat
50-tych i 60-tych. Szeroko opisane
zostały sukcesy z lat 70-tych, kiedy
budowano stadion sportowy i bu-
dynek GOKSiR-u. Swoje sukcesy
święcili nie tylko piłkarze, ale tak-
że miłośnicy m.in. lekkiej atletyki,
szachów, piłki ręcznej, tenisa sto-
łowego. Przedstawiono także suk-
cesy gminnej reprezentacji, która
z powodzeniem w latach 1981–1989
rywalizowała w Igrzyskach Woje-
wódzkich o Puchar Wojewody Gdań-
skiego. Swoje należyte miejsce zna-
leźli także turyści, którzy skupie-
ni w Gminnej Komisji Turystyki
Wiejskiej zdobywali czołowe loka-
ty na turystycznych zlotach rangi
wojewódzkiej i krajowej. Zaprezen-
towano także rywalizację drużyn
harcerskich, które rywalizowały na
sportowo m.in. podczas dorocznych
zlotów turystycznych z okazji „Po-
witania Wiosny” w Ełganowie. Wni-
kliwy czytelnik znajdzie także suk-
cesy sportowców z naszej gminy
na zawodach rangi krajowej i mię-
dzynarodowej. Udało się odnaleźć
wyniki z zawodów sportowych roz-
grywanych na przestrzeni lat, ponad
400 mieszkańców z terenu całej gmi-
ny. Publikacja przedstawiać będzie
także sytuację sportu wiejskiego po
zmianach społecznych i gospodar-
czych w 1989 roku i sukcesy spor-
towców spod znaku LZS, aż do roku
2013.

Podkreślić należy, że piszący
książkę całą pracę wykonali za dar-
mo i nie otrzymają żadnego hono-
rarium. Publikacja stanowić będzie
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swego rodzaju hołd dla tych wszyst-
kich, którzy część życia poświęcili,
aby w różnym stopniu rozwijać sport
w gminie Trąbki Wielkie.

Zarząd Gminnego Zrzeszenia
LZS w Trąbkach Wielkich z okazji
40-lecia powołania RG ZLZS i po-
wstania Gminy Trąbki Wielkie, pod-
jął się organizacji Spotkania Poko-
leń, które zaplanowano na 11 maja

2013 r. (sobota). Uroczystości, połą-
czone z promocją książki, rozpoczną
się Mszą Świętą w intencji zmarłych
sportowców o godzinie 11.00 w ko-
ściele pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Ełganowie. Dalsza część uroczy-
stości odbędzie się w trąbkowskim
gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka. Z nadzieją na spotkanie

Jan Trofimowicz jr

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

3 marca, z okazji święta patrona
szkoły, w auli Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich odbył się koncert for-
tepianowy w wykonaniu Łukasza
Jankowskiego, absolwenta Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. W pro-
gramie usłyszeliśmy utwory Sier-
gieja Rachmaninowa, Franza Schu-
berta oraz Fryderyka Chopina.

***
12 marca, podczas II zwyczajnej
sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie,
uroczyście wręczono decyzje o przy-
znaniu stypendiów naukowych, ar-
tystycznych i sportowych uczniom
szkół podstawowych i gimnazjum
w naszej gminie. Uczniowie gim-
nazjum otrzymali stypendia w wy-
sokości 150 zł/m-c, a uczniowie
szkół podstawowych – 100 zł/m-c.
Stypendia naukowe otrzymali: Ad-
rian Grulkowski – SP Czerniewo,
Julia Dziemińska – SP Trąbki
Wielkie, Julia Wietrzyńska – SP
Kłodawa, Nikola Grzębska – SP
Sobowidz, Agnieszka Leszka –

SP Mierzeszyn oraz Agata Kle-
czewska, Karina Brzózka i Sa-
bina Marocka – wszyscy z Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich. Stypen-
dia artystyczne otrzymali: Patrycja
Szwemińska – Gimnazjum Trąbki
Wielkie i Weronika Gajewska –
SP Czerniewo. Stypendia sportowe
otrzymali: Filip Bukowicz – SP
Kłodawa, Julia Willner – SP Sobo-
widz oraz Patrycja Świerżewska
– Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.

***
Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trąbkach Wielkich została
zwycięzcą konkursu „Ognisty Ra-
townik Gorąca Krew” zorganizowa-
nego przez Zarząd Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Gdań-
sku. W 2012 r. nasza jednostka zor-
ganizowała trzy akcje honorowego
oddawania krwi, podczas których
oddano 22,5 litra tego cennego le-
ku ratującego życie. W rywalizacji
indywidualnej trzecie miejsce zajął
naczelnik OSP w Trąbkach Wiel-
kich Jan Kosiński. Gratulujemy!

Oprac. S. D.
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Koncert Łukasza Jankowskiego w trąbkowskim gimanzjum

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy, którym przyznano
stypendia naukowe, artystyczne i sportowe wraz z przedstawicielami władz
samorządowych i rodziców
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Na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, w Niedzielę Palmową w trąbkowskim
kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo Drogi krzyżowej poprowadzone
przez ojca rekolekcjonistę Michała Krysztofowicza. W tym roku z powodu
zimowej aury niemożliwe było odbycie Drogi krzyżowej ulicami Trąbek
Wielkich

INTENCJE MSZY ŚW. – Kwiecień 2013

1. 730: Za śp. Gerarda, Helenę,
Pawła i Karola Lewandowskich
900, Czerniewo: Za śp. Jana
i Łucję Kaszubów oraz Jana
Kielasa
1100: Za śp. Julię i Feliksa
Sroków
1800: Za śp. Jana
Łaszczewskiego (urodziny)

2. Za śp. Krystynę Kosińską

3. Za śp. Ryszarda i Jarosława
Kruków

4. Za śp. Krystynę Kosińską

5. Za śp. Stanisława Nowaka
i jego zmarłych rodziców oraz
Franciszka Pelowskiego
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6. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Doroty Gdaniec w 40. urodziny

b) Za śp. Monikę (6. rocznica
śmierci) i Kazimierza Bugów

7. 700: Za śp. Kazimierza Stano-
lewicza oraz zmarłych z rodzin
Stanolewiczów i Selków

1115: Za śp. Gerarda Sławnego
(1. rocznica śmierci)

1500, Czerniewo: a) Za zmar-
łych z rodzin Ludwikowskich
i Cylkowskich

b) Za śp. Józefa, Franciszka,
Rozalię i Józefa Dończyków
oraz zmarłych z tej rodziny

8. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Mateusza
Panikowskiego w 14. urodziny

9. a) Za śp. Józefę i Antoniego
Madejów, Jana i Stanisławę
Papisów, Michała Mickiewicza
oraz zmarłych z tych rodzin

b) Za śp. Krystynę Kosińską

10. W intencji Ojczyzny

11. Za śp. Krystynę Kosińską

12. Za śp. Krystynę Kosińską

13. Dziękczynna i o Boże błogosła-
wieństwo dla nadzwyczajnego
szafarza Komunii Świętej
Przemysława Sautycza w dniu
imienin

14. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Oliwii Gawryjołek
w 1. urodziny

830, Czerniewo: Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Amelii
Jankowskiej w 5. urodziny
1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Małgorzaty i Romana
Piotrzkowskich w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
1800: Za śp. Zygmunta
Szarmacha (urodziny)

16. Za śp. Krystynę Kosińską
17. Czerniewo: Za śp. Halenę

Szynka
18. a) Za śp. Franciszka Jaszew-

skiego oraz zmarłych z rodzin
Jaszewskich i Młyńskich
b) Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich

19. Za śp. Krystynę Kosińską
20. a) Za śp. Jana Kielasa

(5. rocznica śmierci)
b) Za zmarłych z rodzin
Terleckich i Leszczyńskich

21. 700: Za śp. Metę Cymermann
oraz Aleksandra i Władysławę
Plak
830, Czerniewo: Za śp. Jerze-
go Kowalczyka oraz zmarłych
z rodzin Kowalczyków
i Cesarczyków
1115: Za zmarłych z rodzin
Matyjaszkojciów i Latochów

22. Za śp. Józefa Grzelaka (5. rocz-
nica śmierci) oraz zmarłych
z rodzin Grzelaków i Lisiaków

23. Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków oraz zmarłych
z tej rodziny
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24. Za śp. Stefana i Stefanię
Homów oraz Mariannę
i Czesława Bobkowskich
Czerniewo: Za śp. Jana Za-
wickiego (10. rocznica śmierci)

25. a) Za śp. Agnieszkę i Medarda
Chojnackich
b) Za śp. Krystynę Kosińską

26. a) Za śp. Alfonsa Jakubowskie-
go (18. rocznica śmierci)
b) Za śp. Krystynę Kosińską

27. a) Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Ireny i Jerzego
Ptachów w 26. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Jarosława (2. rocznica
śmierci), Bogdana (10. rocznica
śmierci) i Czesława Gdańców

28. 700: Za śp. Romana Jaszczyka,
Stanisława, Józefa i Katarzynę
Drąg oraz Zygmunta Dubielę
830, Czerniewo:
Za śp. Krzysztofa Kempika
1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Urszuli Kelpin w 90. urodziny

29. a) Dziękczynna, o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla Joanny
i Jana Reców w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Józefa Tkaczyka
i zmarłych jego rodziców

30. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Teresy i Mirosława Bachuszów
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

8 kwietnia: Maciej Oliwer Piotrowski, Adam Marcin Plichta,
Fabian Ireneusz Jeliński, Łukasz Kluskiewicz,
Cezary Adrian Tarnowski;

15 kwietnia: Zuzanna Stanisława Stawarz, Adam Klonowski;
22 kwietnia: Zofia Laskowska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
26 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny (z d. Gorzyńskiej) i Jarosława Szczuków
26 kwietnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Łukaszczuk) i Daniela Kozikowskich
12 kwietnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Emilii (z d. Jasińskiej) i Piotra Leczkowskich
17 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Jolanty (z d. Stefańczyk) i Adama Musiałów
24 kwietnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny (z d. Pelowskiej) i Adama Salewskich
22 kwietnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety (z d. Onasz) i Leszka Kowalewskich
3 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Bławat) i Jacka Kocurów
30 kwietnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Łucji (z d. Szmyczek) i Adama Ormańczyków

ODESZLI DO PANA

20 lutego: w wieku 60 lat zmarła śp. Krystyna Kosińska z Trąbek Wielkich
22 marca: w wieku 63 lat zmarł śp. Władysław Kreja z Trąbek Wielkich

7 kwietnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Gerarda Sławnego

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


