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Ach, mój Jezu,

co za boleść

cierpisz w ostrej

koronie.

Twarz najświętsza

zakrwawiona,

głowa wszystka

w krwi tonie.

Przyjdź mój Jezu,

przyjdź mój Jezu,

przyjdź mój Jezu,

pociesz mnie,

bo Cię kocham

serdecznie.A
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WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami.

Izajasz prorok działający w latach
742–687 przed Chrystusem, w swo-
im proroctwie umieszcza cztery pie-
śni o cierpiącym Słudze Pańskim
w rozdziałach 42, 49, 50 i 53. Uka-
zana w tych rozdziałach tajemnicza
postać odnosi się do przyszłego Me-
sjasza, czyli do Pana Jezusa. Sie-
demset lat przed narodzeniem Pana
Jezusa pisze o Nim prorok. To też
jeden z dowodów, że Pismo św. jest
dziełem Boga, a nie człowieka.

W pierwszej Pieśni (Iz 42,1–4) pro-
rok ukazuje powołanie i charak-
ter Sługi Pańskiego (Pana Jezusa)
w słowach: „Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję, Wybrany mój, w któ-
rym mam upodobanie. Sprawiłem,
że Duch mój na Nim spoczął; On
przyniesie narodom Prawo... Nie
złamie trzciny nadłamanej... Usta-
nowiłem Cię przymierzem dla ludzi
i światłością dla narodów”.

W drugiej Pieśni (Iz 49,1–6) Iza-
jasz pisze o przygotowaniu Sługi
Pańskiego (Pana Jezusa) do pod-
jętej misji w świecie. Czytamy tu:
„Powołał Mnie Pan, już z łona mej
matki... Uczynił ze Mnie strzałę
zaostrzoną i rzekł Mi: Tyś Słu-
gą Moim, w Tobie się rozsławię...
Ustanowię Cię światłością dla po-
gan, by Moje zbawienie dotarło aż
do krańców ziemi”. Przez 30 lat
tak zwanego życia ukrytego, Jezus

przygotowywał się do wyznaczonej
Mu misji zbawczej.

W trzeciej Pieśni (Iz 50,4–9) prorok
pisze o bezwzględnym posłuszeń-
stwie Sługi Pańskiego względem
Ojca, który Go wspiera w prześlado-
waniu i cierpieniu. Czytamy w niej
między innymi: „Podałem grzbiet
mój bijącym i nie zasłoniłem Mojej
twarzy przed zniewagami i oplu-
ciem. Pan Mnie wspomaga”. Jego
posłuszeństwo Bogu wywoła kon-
flikt ze światem, który Go odrzuci
i wyśmieje. Najbardziej drastyczna
jest treść czwartej Pieśni Sługi Pań-
skiego mówiącej o okrutnym Jego
cierpieniu i śmierci podjętych dla
naszego zbawienia i przebłagania
Ojca za nasze grzechy.

W rozdziale 53 Prorok ukazuje
okrutne poniżenie Sługi Pańskie-
go, czyli Pana Jezusa (wiersze 2–20
w skrócie). „Nie miał On wdzię-
ku, ani też blasku... Obarczył się
naszym cierpieniem, On dźwigał na-
sze boleści, był przebity za nasze
grzechy. Zgładzono Go, został zabi-
ty na śmierć. Spodobało się Panu
zmiażdżyć Go cierpieniem”.

Gdy spoglądamy na krzyż, czyż nie
widzimy wypełniania się proroctwa
Izajaszowego w męce Pana Jezu-
sa, poranionego i ubiczowanego,
ukoronowanego cierniem i zabite-
go? Paradoksem niepojętym jest to,
że Cierpiący Sługa Pański (Jezus)
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przyjął karę za grzechy nasze, a mi-
mo to został wzgardzony i odrzuco-
ny przez tych, za których grzechy
umierał. Uznali Jego karę za spra-
wiedliwą „Precz z Nim”; „Ukrzyżuj
Go” wołali do Piłata. Tak było wów-
czas, ale i dziś wielu odrzuca krzyż
Jezusa, miłosierdzie Jezusa – latami
nie przystępuje do spowiedzi świę-
tej; Ciało Jezusa – nie przyjmuje
Go w Komunii św. i ofiarę krzyżową
Jezusa ponawianą w sposób bez-
krwawy w każdej Mszy św. Wszak
wielu ochrzczonych ją lekceważy,
a rzekomo chcą się zbawić. Wła-
śnie Jezus umarł za nasze grzechy
w cierpieniu fizycznym i psychicz-
nym, abyśmy my mogli uzyskać
przebaczenie i zbawienie.

Wczytując się w Izajaszowy opis
ofiary Sługi Pańskiego czyli Pana
Jezusa, warto zastanowić się jak
osobiście będę przeżywać tegorocz-
ny okres Wielkiego Postu. On tyle
wycierpiał dla mnie i dla każde-
go człowieka, aby przywrócić nam
łączność z Ojcem niebieskim. Jakże
nie wyrazić Jezusowi wdzięczności
za miłosierdzie płynące z Krzy-
ża. Niech wdzięczność wyrazi się
w przystąpieniu do sakramentu po-
kuty, sakramentu pojednania z Bo-
giem i braćmi. Niech wdzięczność
wyrazi się w postanowieniu, że
z własnej winy ja ani moi do-
mownicy nie opuścimy niedzielnej
Mszy św., która jest ponowieniem
Jego ofiary krzyżowej za mnie i za
każdego człowieka.

Czy będąc na Mszy św. i przyjmując
Najświętsze Ciało, zastanawiam się,
że jest to Ciało Jezusa za mnie

umęczonego? A przyjmuję Go po to,
by się do Niego upodobnić.

Wielki Post kojarzy się nam z cier-
pieniem. Świat jest pełen cierpienia.
Cierpienie jest nieodłączną częścią
naszego życia. Towarzyszy nam jako
nieuleczalna choroba, nagła śmierć
bliskich, rozbicie rodziny czy wyrzu-
cenie z pracy. Są i inne formy cier-
pienia związane z nałogiem alko-
holizmu, narkomanii, lub związane
z klęskami żywiołowymi (powodzie,
tajfuny, trzęsienia ziemi). Wszystkie
ich rodzaje niszczą człowieka, a nie-
kiedy doprowadzają do odebrania
sobie życia, zwłaszcza, jeśli nie ma-
my głębokiej wiary i nie wpatrujemy
się w cierpiącego za nas Chrystusa.
Jego przecież, choć jest „po prawicy
Ojca”, dotykają nasze nieszczęścia.
Żadne cierpienie nie jest poza za-
sięgiem Jego współczucia i troski.
Chce byśmy Mu powierzali nasze
cierpienia, a On przyjdzie z pomo-
cą. Po prostu doda sił do dźwigania
krzyża cierpienia i nada mu wymiar
zbawczy. Zauważmy, gdy Jezus był
na ziemi, leczył chorych, karmił
głodnych, wskrzeszał umarłych, od-
puszczał grzechy. I dziś On ma moc
czynić to samo, tylko trzeba Mu
uwierzyć, a to jest trudne zadanie.
Ewangelia relacjonuje, że pewna
niewiasta cierpiąca na krwotok wie-
rzyła, że wystarczy choć dotknąć
Jego szaty i będzie zdrowa. Tak się
też stało. Piotr szedł po wodzie do
Pana Jezusa. W pewnym momen-
cie zaczął wątpić. I wtedy zaczął
tonąć. Panie przymnóż nam wiary.
Trzeba wierzyć, że Bóg nie da nam
kamienia, gdy prosimy Go z wiarą,
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o chleb. On chce, abyśmy uwierzyli,
że nawet śmiertelna choroba może
być cofnięta, jeżeli to będzie służyło
naszemu dobru. Św. Łucja po zama-
chu na papieża bł. Jana Pawła II
prosiła w modlitwie: „Panie zabierz
moje życie, aby on mógł wypełnić
powierzoną mu misję w świecie”.
Wiara zrobiła swoje. Bowiem „Bóg
z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra”
(Rz 8,28).

Wiedz, że ostatecznie cierpienie
zjednoczone z Męką Jezusa dopro-
wadzi do wywyższenia, zbawienia
w przyszłym życiu. Ono nie pójdzie
na marne. Jezus zaprasza wszyst-
kich cierpiących: „Kto odczuwa pra-
gnienie, niech przyjdzie” (Ap 22,17).

Przeżyjmy Wielki Post głębiej zjed-
noczeni z Chrystusem przez udział
w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Ża-
lach, coniedzielnej Mszy św., co-
dziennym porannym i wieczornym
pacierzu i przez udział w świętych
rekolekcjach oraz przystąpienie do
sakramentu pokuty.

Po każdym Wielkim Poście nastę-
puje Wielkanoc – czyli Zmartwych-
wstanie Pańskie. A po każdym cier-
pieniu – nagroda. Niech Wielki Post
będzie dla naszych rodzin, każde-
go z nas, czasem błogosławionym,
czasem podjęcia konkretnych posta-
nowień i wcielenia ich w życie.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Marzec 2014

2 marca: 8. Niedziela Zwykła

Iz 49,14–15
Ps 62
1 Kor 4,1–5
Mt 6,24–34

9 marca: 1. Niedziela Wielkiego
Postu

Rdz 2,7–9; 3,1–7
Ps 51
Rz 5,12–19
Mt 4,1–11

16 marca: 2. Niedziela
Wielkiego Postu

Rdz 12,1–4a
Ps 33

2 Tm 1,8b–10
Mt 17,1–9

23 marca: 3. Niedziela
Wielkiego Postu

Wj 17,3–7
Ps 95
Rz 5,1–2.5–8
J 4,5–42

30 marca: 4. Niedziela
Wielkiego Postu

1 Sm 16,1b.6–7.10–13a
Ps 23
Ef 5,8–14
J 9,1–41
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CZY CZUJESZ SIĘ ODPOWIEDZIALNY
ZA SWOJĄ PARAFIĘ?

W niniejszych słowach skierowanych
do Drogich mi Parafian posługuję
się artykułem z „Gościa Niedziel-
nego” nr 5/2014. „Jesteśmy ciałem
Chrystusa, nie duszą. Ciałem, któ-
re trzeba nakarmić, przyodziać. To
konkretny wymiar, który – boimy się
tego słowa – kosztuje”.

Odpowiedzialność za parafię wyraża
się także w postaci materialnej. Wie-
lu wiernych nie chce wziąć odpowie-
dzialności za swoją parafię. Mówią:
czy to ważne, do jakiego kościoła idę
na Mszę św.? Czy to ważne, w któ-
rym kościele przyjmę taki czy inny
sakrament. Niestety tu zawstydzają
nas po uszy inne wspólnoty wyzna-
niowe, jak żydowskie, protestanckie
czy nawet mahometańskie.

W pewnej parafii protestanckiej
w Anglii, która liczy tysiąc wiernych,
jest aż piętnaście osób zatrudnionych
na etacie, a więc otrzymujących co-
miesięczne wynagrodzenie. I parafia
ma na to pieniądze. Owszem są
tam prowadzone różne formy dusz-
pasterskie i dokształceniowe. Oni
rozumują tak: Parafia to nie du-
chowni. Parafia to my! Parafia to
wspólnota, którą my stanowimy, my
za nią bierzemy odpowiedzialność
również w sferze materialnej. Wie-
lu myśli, że proboszcz ma dosyć
środków na utrzymanie parafii. Nie
zastanawiamy się jak wysokie są
opłaty. Tylko na przykład po za-
kończeniu kolędy z naszej niedużej

przecież parafii opłaty kurialne wy-
niosły ponad dziesięć tysięcy złotych.
Już informowałem wcześniej w „Ka-
nie”, jak wiele wydatków związanych
jest z funkcjonowaniem parafii. Wy-
datki na seminarium, na misje, na
zakony, na uczelnie katolickie, na
ubezpieczenia i wiele innych poza
kurialnych jak prąd, ogrzewanie, po-
datki, woda, ścieki, śmieci, remonty.
Na przykład, w ubiegłym roku samo
poprawienie śniegołapów na dachu
kościoła kosztowało cztery tysiące
złotych, a gablota przed kościołem
ponad tysiąc, kilka tysięcy grota z fi-
gurą Chrystusa Miłosiernego. Do-
piero po zakończeniu kolędy wnoszę
opłaty w kurii, bo po prostu brakuje
mi.

Szczerze mówiąc, spodziewałem się,
że parafianie podczas kolędy w tym
roku hojniej wesprą inicjatywę budo-
wy Domu Ulgi w Cierpieniu imienia
Św. Ojca Pio. Wszystko się wydłuża
w czasie, bo brak funduszy. Projekt
jest w trakcie wykonywania, a je-
go koszt to 172 tys. złotych. Czy
wszystkich parafian to interesuje?
Czy będzie to mile przyjęte, gdy
co niedzielę będę podczas Mszy św.
mówił o pieniądzach? Czy istnie-
nie takiej inwestycji nie byłoby dla
parafii wielkim dobrem? Uważam,
że sam pomysł budowy Domu Ulgi
w Cierpieniu jest nie moim, ale Boga
dziełem. Czy odpowiemy Bogu pozy-
tywnie na Jego propozycję? I znów
tu jawi się potrzeba uświadomienia
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sobie odpowiedzialności za parafię.
Znacie mnie od 42 lat. Chyba nie
posądzacie, że marnuję Wasze ofiary,
że się na nich osobiście dorobiłem.
A jeśli tak, to chętnie i ten krzyżyk
zniosę, byle Boże dzieło się rozwijało.

Tu pozwólcie, że nawiążę do wspo-
mnianego we wstępie artykułu
z „Gościa Niedzielnego” dotyczące-
go dziś obco nam brzmiącego słowa
„dziesięcina”. W Piśmie św. wystę-
puje ono w różnych odcieniach aż
2300 razy. Dziesięcina to dar 10 pro-
cent z tego co mamy, co zarobimy,
złożony na chwałę Boga. Dziesięci-
na, to dar serca, a nie rodzaj umowy
handlowej z Panem Bogiem. Dziesię-
cina to czyn wypływający z miłości,
a nie z kalkulacji. To kwestia za-
ufania Bożej Opatrzności. Oddam
dziesiątą część z tego, co mam osta-
tecznie od Boga. „Cóż masz, czego
byś nie otrzymał?” Bóg daje mi 100
procent i niejako mówi: Weź aż 90
procent tego wszystkiego. To twoje.
Dysponuj tym według swojej woli
i potrzeb, a mnie oddaj jedynie 10
procent. Nie mówi: daję ci 100 pro-
cent, Mnie oddaj 50 procent, a sobie
weź drugie 50 procent. On chce
być „stratny”. Trzeba może czasem
spojrzeć na finanse z perspektywy
nieba. W księdze Rodzaju czytamy,
że Abraham daje kapłanowi Melchi-
zedekowi dziesiątą część z tego co
posiadł po zwycięskiej bitwie. Podob-
nie Jakub deklaruje się wobec Boga:
Z wszystkiego co mi dasz, będę Ci
składał w ofierze „dziesięcinę” (Rdz
28,22). To kwestia zaufania Boga.
W prawie Mojżeszowym nadanym
mu na Synaju bardzo szczegółowo
jest wyliczona dziesięcina z plonów

ziemi, ze zwierząt. Również pier-
worodny syn i pierworodne zwierzę
było „własnością” Boga. W tegorocz-
nych roratach dzieci zapoznawały
się z hasłem: „Tyle masz, ile dasz”.
Bóg potrafi wynagrodzić, jeżeli się
Mu zawierzy bez reszty.

Pewien drobny handlowiec relacjo-
nuje, że pracuje w branży handlo-
wej i zarobki jego zależne są od
sprzedanego towaru. Bardzo się one
obniżyły. Zaufał całkowicie Bogu. Za-
czął dziesiątą część przekazywać na
potrzeby Kościoła. Po 6 miesiącach
jego premie były wyższe niż w ostat-
nich 2 latach. Inny przykład: przed-
siębiorca, ojciec siedmiorga dzieci,
zaczął dawać dziesięcinę na Kościół.
Jego firma nie upadła, ale zaczęła do-
brze prosperować. Bóg nie oczekuje,
żebyśmy po prostu dawali dziesię-
cinę. On chce żebyśmy uznali Go
właścicielem wszystkiego i przyję-
li rolę dzierżawców Jego własności.
Ostatecznie wszystko w swoim cza-
sie trzeba będzie zostawić i odejść
w tym, w co nas przyodzieją do
trumny.

W Polsce powstało stowarzyszenie
religijne pod nazwą „Kahal”, któ-
rego członkowie wywodzący się ze
wspólnot Domowego Kościoła dobro-
wolnie przekazują 10 procent do-
chodów na potrzeby misji, zakonów
kontemplacyjnych, parafii czy bied-
nych. Są wśród nich biznesmeni
i ludzie niewiele zarabiający. Wzór
wzięli od... Żydów, którzy przyjęli
chrześcijaństwo. Wszak dla Izraeli-
tów dziesięcina jest po pierwsze obo-
wiązkiem, a po wtóre aktem wiary
w Bożą Opatrzność. Członkowie sto-
warzyszenia „Kahal” dzielą się rado-
ścią, bo czują, że Bóg im błogosławi
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na różne sposoby, także finansowo.
„Czujemy się zobowiązani do dawa-
nia, ale jest to nie obowiązek, ale
przywilej” – mówią członkowie. Inna
wypowiedź: „Ludzie często myślą, że
jak wrzucą do koszyczka bilon...,
to już mają „odhaczone”. Wszyscy
są zadowoleni! Czasem wystarcza
krótkie wyjaśnienie, dlaczego war-
to składać dziesięcinę. Zmienia ono
patrzenie na potrzeby i finanse ko-
ścielne. Dziś rozmowa na temat kasy
w Kościele zakrawa na „skandal”,
a przecież Kościół to my! Oto dowcip.
Ojciec wraca z synem z niedzielnej
Mszy św. i narzeka na długie i nudne
kazanie, na księdza niedbale wyma-
wiającego słowa modlitwy mszalnej,
na źle grającego organistę, na zimno
w kościele. „Tato! A czego oczeku-
jesz za te dwa złote, które wrzuciłeś
na tacę?” Warto zaufać Bogu! Oto
pewien pan podwozi dwie siostry za-
konne do stacji na pociąg – droga 40
kilometrów. Otrzymuje zapłatę 2,5
złotego. Po kilku dniach odwozi tą
samą trasą innego człowieka i ten
w nagrodę wręcza mu 50 dolarów!
No i bilans wyrównał się z nadwyżką.

Członkowie międzyparafialnego Sto-
warzyszenia „Kahal” zrozumieli, że
chrześcijaństwo to nie tylko wycho-
wywanie dzieci i chodzenie raz (a cza-
sem ani razu) w tygodniu na Mszę
św., ale to dynamiczna wspólnota,
która odpowiada za funkcjonowanie
parafii i dzieł przy niej powstałych.
Wielu wiernych przyjmuje postawę
konsumentów i nie rozumie o co
proboszczowi chodzi. Nie czują żad-
nego związku z parafią i nie biorą
za nią odpowiedzialności. To nie jest
„nasze”.

Parafia „to my”. Jesteśmy w niej
razem.

Pisząc te słowa – proszę mnie źle
nie zrozumieć – nie chcę oskarżać
Was o cokolwiek. Przeciwnie. Dzię-
kuję Drogim Parafianom za ofiarność
i życzliwość do swoich duszpasterzy.
Wiosna będzie czasem, kiedy będę
musiał znaleźć fundusze na pokry-
cie projektu Domu Ulgi w Cier-
pieniu. Jestem zmuszony wznowić
comiesięczną kwestę w rodzinach
parafii na choć częściowe (mo-
że 10-procentowe) pokrycie kosztów
projektu. Dla mnie to sprawa bar-
dzo krępująca. Stąd proszę, by ci
parafianie, którzy zechcą wspomóc
to dzieło, uczynili to w duchu wiary
i miłości do Boga, a którzy nie chcą
pomóc, proszę by zbierającym ofiary
nie wyrządzali chociaż przykrości.
Wiem, że tych drugich będzie dużo
w parafii.

Ochotnicy cierpienia
W naszej archidiecezji istnieje Sto-
warzyszenie Ochotników Cierpienia
zrzeszające około 800 chorych, nie-
pełnosprawnych i wolontariuszy. Ich
duchowym przywódcą jest ks. prałat
Stanisław Łada z parafii Podwyższe-
nia Krzyża św. w Pruszczu Gdań-
skim. Nurtuje mnie myśl, by w na-
szej sanktuaryjnej parafii powstał
oddział tego Stowarzyszenia Ochot-
ników Cierpienia. Wspominam o tym
w wielkopostnym numerze „Kany”,
aby ludzie wierzący, a będący do-
tknięci cierpieniem, w podeszłym
wieku (emeryci) przemyśleli tę pro-
pozycję i się włączyli do tej Wspól-
noty. Więcej informacji na ten temat
znajdzie się w następnych numerach
„Kany”.

ks. E. Szymański
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KU PRZEMYŚLENIU
Mądrościowe pouczenia i rady zawarte w Piśmie św.

Starego Testamentu, a nadal aktualne.

Podane tu wypisy z Pisma św. Sta-
rego Testamentu są tylko wybrane
z kilku ksiąg – więc niekompletne.
Warto jednak je nie tylko przeczytać,
ale i przemyśleć w odniesieniu do
siebie. Zauważmy jak są aktualne
po prawie trzech tysiącach lat od
ich powstania. Szczególnie godne
polecenia są zdania dotyczące wy-
chowania jakże sprzeczne z modnym
dzisiaj hasłem: „róbta co chceta”.

Przeczytaj i przekaż innym zwłasz-
cza młodym rodzicom i kandydatom
do małżeństwa oraz osobom skąpym
i leniwym.

Księga Przysłów Salomona
o wychowaniu
� Mądry syn, radością ojca, strapie-
niem matki syn głupi (10,1).
� Nie kocha syna, kto rózgi żałuje,
kto kocha go, w porę go karci
(13,24).
� Mądry syn, radością ojca, a matką
gardzi syn głupi (15,20).
� Nagana głębiej działa na mądrego,
niż na głupiego sto batów (17,10).
� Ćwicz syna dopóki jest nadzieja,
a nie unoś się, aż do skrzywdzenia
go (19,18).
� Kto ojca znieważa, a matkę wy-
pędza, jest synem bezecnym, zhań-
bionym. Zaprzestaj synu słuchać
pouczeń, a zbłądzisz (19,26).
� W sercu chłopięcym głupota się
mieści, rózga karności wypędzi ją
stamtąd (25,15).

� Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy
rózgą uderzysz – nie umrze (23,13).
� Słuchaj ojca, który cię zrodził
i nie gardź twą matką staruszką.
Nie bądź z tych, co winu hołdują, lub
mięsem się lubią obżerać (23,22).
� Kto ojca lub matkę ograbia, mó-
wiąc: „To nie grzech” jest wspólni-
kiem zbójcy (28,24).
� Karć syna, kłopotów ci to za-
oszczędzi i pociechą twej duszy się
stanie (20,17).
� Oko co ojca wyśmiewa, gardzi
posłuchem dla matki, niech kruki
nad rzeką wydziobią, lub niech je
zjedzą orlęta (30,17).

Z Księgi Mądrości
� Mnie ojca, posłuchajcie i tak
postępujcie, abyście były zbawio-
ne. Albowiem Pan uczcił ojca przez
dzieci i prawa matki nad synami
utwierdził. Kto czci ojca, uzysku-
je odpuszczenie grzechów, a kto
szanuje matkę, jakby skarby zgro-
madził. Kto czci ojca, radość mieć
będzie z dzieci, a w czasie modlitwy
swej będzie wysłuchany. Kto sza-
nuje ojca, długo żyć będzie, a kto
posłuszny jest Panu, da wytchnienie
swej matce.
� Czynem i słowem czcij ojca swego,
aby spoczęło na tobie jego bło-
gosławieństwo. Albowiem błogosła-
wieństwo ojca podpiera domy dzieci,
a przekleństwo matki, wywraca fun-
damenty... Synu, wspomagaj swego
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ojca w starości i nie zasmucaj go
w jego życiu. Kto porzuca ojca swe-
go, jest jak bluźnierca, a przeklęty
przez Pana, kto pobudza swą matkę
do gniewu (Syr 3,1–7.12.16).
� Synu od młodości staraj się o na-
ukę, a będziesz ją nabywał aż do
siwizny. Trochę się utrudzisz pra-
cując nad nią, ale wnet będziesz
spożywał jej owoce (6,18).
� Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj
im karki od młodości! Wydaj za mąż
córkę, a dokonasz wielkiego dzieła,
ale daj ją mądremu mężowi. Córki
posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem.
Z całego serca czcij swojego ojca,
a boleści rodzicielki nie zapominaj
(7,23–27).
� Hańba dla ojca, jeśli ma syna
źle wychowanego, a jeśli córkę, to
wstyd mu ona przyniesie... Chło-
sta i upomnienie są zawsze mądre
(22,1–3).
� Kto miłuje swego syna, często
używa na niego rózgi, aby na końcu
mógł się nim cieszyć.
� Kto wychowuje swojego syna, bę-
dzie miał z niego pociechę i dumny
będzie z niego między znajomymi.
Skończył życie jego ojciec, ale jakby
nie umarł, gdyż podobnego sobie
zostawił.
� Rozpieszcza syna swego ten, kto
opatruje każdą jego ranę i komu
na każdy jego głos wzruszają się
wnętrzności. Syn zostawiony sa-
memu sobie, staje się zuchwały.
W młodości nie dawaj mu zbytniej
swobody. Okładaj razami boki je-
go, gdy jest jeszcze młody, aby gdy
zmężnieje, nie odmówił ci posłuchu.
� Wychowaj syna swego i używaj do
pracy, abyś nie został zaskoczony
jego bezczelnością (30,1–13).

� Córka dla ojca, to skryte czuwanie
nocne, a troska o nią oddala sen.
Gdy jest dziewicą, by nie została
zbezczeszczona. Nad córką zuchwa-
łą wzmocnij czuwanie, by ci nie
przyniosła wstydu wśród wielkie-
go tłumu. Jak bowiem z odzienia
wychodzą mole, tak przewrotność
kobiety z jednej na drugą.
� Kobieta, która wstyd przynosi, to
hańba! (42,9–14).

Z Księgi Przysłów
o małżeństwie i żonie
� Niech źródło twe świętym zosta-
nie, znajduj radość w żonie młodości
(5,18).
� Czym w ryju świni złota obrącz-
ka, tym piękna kobieta, ale bez
rozsądku (11,22).
� Koroną męża, jest dzielna żona,
a próchnicą jego kości, bezwstydna
(12,4).
� Rynną wciąż cieknącą, kłótliwa
kobieta. Żona rozsądna – darem od
Pana (19,13).
� Lepsze mieszkanie w kącie dachu,
niż żona swarliwa i dom obszerny
(21,9).
� Lepiej mieszkać w pustyni, niż
z żoną kłótliwą, mrukliwą (21,19).
� Rynna cieknąca stale w dzień
dżdżysty, podobna do żony swarli-
wej, kto chce ją wstrzymać ten wiatr
wstrzymuje lub zbiera oliwę do ręki
(27,15).

Z Księgi Mądrości
� Masz żonę według twego upodo-
bania, nie odrzucaj jej, ale znie-
nawidzonej nie obdarzaj zaufaniem
(7,26).
� Nie podejrzewaj swej żony, byś
nie nauczył jej złego postępowania
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przeciw sobie. Nie zaprzedawaj ko-
biecie swej duszy, by się nie wyniosła
nad twoją władzę. Nie wychodź na
spotkanie kobiety rozpustnej, byś
nie wpadł w jej sidła. Nie wchodź
w zażyłość ze śpiewaczką, by jej
zamiary cię nie usidliły. Nie wpa-
truj się w dziewicę, abyś nie wpadł
w sidła kar z jej powodu... Przez
piękność kobiety, wielu zeszło na
złe drogi.
� Z kobietą zamężną nigdy razem
nie siadaj, ani nie ucztuj z nią przy
winie, aby przypadkiem twa dusza
nie skłoniła się ku niej (9,1–9).
� Wolałbym mieszkać z lwem i smo-
kiem, niż mieszkać z żoną prze-
wrotną. Złość kobiety zmienia wy-
raz jej twarzy, zeszpeca jej oblicze
na kształt niedźwiedzia. Małe jest
wszelkie zło, wobec przewrotności
kobiety. Czym dla nóg starca, wspi-
nanie się po piaszczystym zboczu,
tym żona gadatliwa dla spokojne-
go męża. Nie dawaj ujścia wodzie,
ani możności rządzenia przewrotnej
żonie... (25,16–26).
� Szczęśliwy mąż, który ma dobrą
żonę. Liczba dni jego będzie po-
dwójna. Dobra żona radować będzie
męża, który osiągnie pełnię wieku
w pokoju. Dobra żona to dobra część
dziedzictwa. Wtedy to serce bogate-
go czy ubogiego będzie zadowolone
(26,1–4).
� Wielkie zło – kobieta pijaczka i nie
ukryje ona swej hańby. Bezwstyd ko-
biety można nazwać po niespokoj-
nym podnoszeniu oczu i po rzuca-
niu spojrzeń, a nad córką zuchwałą
wzmocnij czuwanie (26,8–10).
� Wdzięk żony rozwesela jej męża,
a mądrość jej orzeźwia jego kości.

� Dar Pana, żona spokojna i za
osobę dobrze wychowaną nie ma
odpłaty.
� Wdzięk nad wdziękami, skromna
kobieta (26, 13–15).
� Żonę hardą, ocenia się jak psa.
Skromna zaś boi się Pana.
� Żona, która czci swego męża,
u wszystkich uchodzi za mądrą, któ-
ra nie szanuje, za bezbożną w swej
pysze.
� Żonę krzykliwą, nieopanowaną
w języku uważa się za trąbę wo-
jenną, sygnał do natarcia. Kobietę
sprzedajną, uważa się za wartą
splunięcia (26, 22–24).
� Bezbożna żona dostanie się ja-
ko dział grzesznikowi, a pobożną
otrzyma mąż bogobojny (26, 23).

Pomoc bliźniemu
� Pożycza samemu Panu, kto dla
biednych życzliwy (19, 17).
� Gdy wróg twój łaknie, nakarm
go chlebem, gdy pragnie, napój go
wodą, żar ognia zgromadzisz nad
nim, a Bóg ci za to zapłaci (25, 21).
� Kto daje ubogim, nie zazna biedy
(28, 27),
� Dawaj bogobojnemu, a nie wspo-
magaj grzesznika. Dobrze czyń bied-
nemu, a nie dawaj bezbożnemu.
Dawaj biednemu, a nie pomagaj
grzesznikowi (Syr. 12,4 mm).
� Nie ma gorszego człowieka, niż
ten, który jest sknerą, zły jest,
kto zazdrosnym okiem patrzy (Syr.
14,6).
� Synu, stosownie do swej zamoż-
ności staraj się o siebie, a ofiary
Panu godne przynoś (Syr. 14,11).
� Zabija bliźniego, kto mu zabiera
środki do życia i krew wylewa, kto
pozbawia zapłaty robotnika (Syr,
24,22).
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Lenistwo
� Do mrówki się udaj leniwcze, patrz
na jej drogi. Nie znajdziesz u niej
zwierzchnika, ni stróża żadnego,
ni pana, a w lecie gromadzi swą
żywność.
� Jak długo leniwcze chcesz le-
żeć? Przyjdzie na ciebie nędza, jak
włóczęga i niedostatek, jak biedak
żebrzący (Prz 6,6–8).
� Syn to mądry, co w lecie gromadzi,
a kto prześpi czas żniwa, hańbą
okryty (Prz 10,5).
� Klęska nawiedzi tego, kto lubi
spać długo. Leniwy wyciągnie rękę
do misy, ale do ust jej nie doprowadzi
(Prz 19,25).
� Nie kochaj spania, byś nie zubożał
(Prz 20,13).

� Ospałość chodzi w łachmanach
(Prz 23,21).
� Szedłem koło roli próżniaka i ko-
ło winnicy głupiego, a oto wszystko
zarosło pokrzywą, ciernie całą jej po-
wierzchnię pokryły, kamienny mur
rozwalony (Prz 24,30–31).
� Leniwiec przyrównany będzie do
obłoconego kamienia, a każdy za-
gwiżdże nad jego hańbą.
� Leniwiec przyrównany będzie do
krowiego nawozu, każdy kto go pod-
niesie otrząśnie rękę (Syr 22,1–3).

Obmowy
� Nie uniknie się grzechu w gadul-
stwie (Prz 10,19).
� Każdy trud przynosi zyski, gadul-
stwo – jedynie biedę (Prz 14,23).

ks. E. Szymański

WIERZĘ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA (2)

To znaczy: wierzę „że Jezus,
który jest Chrystusem – jest
Panem. W jakim sensie? Czyim
Panem?

Istnieje realne niebezpieczeństwo,
że na nasze rozumienie tytułu
„Pan” (gr. Kyrios) będą się ne-
gatywnie nakładały różnego typu
błędne skojarzenia językowe. Jest
rzeczą ważną, by je sobie uświado-
mić, nazwać i wyeliminować z ob-
szaru wiary. Pierwsze z nich dotyczy
współczesnego sposobu posługiwa-
nia się słowem „Pan”, do którego
nie przywiązujemy żadnego głęb-
szego znaczenia. Jest to w języku
potocznym formuła grzecznościo-
wa, należna dorosłym mężczyznom:
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„Panie Kowalski, niech pan po-
zwoli...” Nie taki oczywiście sens
posiada to słowo w odniesieniu do
Jezusa Chrystusa.

Drugie skojarzenie, funkcjonuje już
w obszarze ściśle chrześcijańskiego
języka, dotyczy stosunkowo niskiej
rangi, jaką w dzisiejszym słownic-
twie religijnym zajmuje zwrot „Pan
Jezus”. Uważa się powszechnie, że
jest to pobożna formuła na użytek
dzieci i „prostaczków”. „Poważni”
chrześcijanie unikają jej z zakłopo-
taniem i najchętniej zastępują we
współczesnych wypowiedziach tytu-
łem „Chrystus”.

Chrystus jest greckim tłumacze-
niem hebrajskiego pojęcia „Me-
sjasz”, które znaczy „namaszczo-
ny”. Pojęcie to stało się imieniem
własnym Jezusa, ponieważ On do-
skonale wypełnił Boskie posłanie,
które pojęcie to oznacza.

Trzecie skojarzenie – bodaj najgroź-
niejsze dla prawidłowego odczyty-
wania sensu tytułu „Pan” – odwołu-
je się do naszego, ukształtowanego
przez czasy nowożytne, wartościo-
wania relacji międzyosobowych. Od-
czuwamy sympatię dla wszystkiego,
co demokratyczne i partnerskie,
alergię na wszystko, co pachnie feu-
dalizmem i zależnością. „Pan” trąci
wobec tego myszką i prowadzi myśl
do zakodowanej w nas drugiej części
członu znaczeniowego: wasal, pod-
dany, niewolnik. Niebezpieczne to
pułapki... Żeby dotrzeć do zawartej
w tytule Kyrios treści wiary, trzeba
więc sporo dawki wysiłku i dobrej
woli, trzeba „powrotu do źródeł”

ewangelicznych i językowych. Teo-
logiczny sens tytułu sięga bowiem
samego rdzenia chrześcijańskiej od-
powiedzi na pytanie o to, kim jest
– istotowo i zbawczo – Jezus Chry-
stus?

Kyrios występuje w greckim prze-
kładzie Starego Testamentu jako
tłumaczenie – odpowiednik słowa
Jahwe, ponieważ nie wolno było wy-
mawiać tego najświętszego z imion.
W ustach pierwszych chrześcijan był
to więc wyraz największej chwały
i adoracji okazywanej osobie Jezusa
Chrystusa. Wyrażał bowiem prawdę
wiary: oto w Jezusie stoi przed na-
mi Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Mojżesza i proroków. W Nim przy-
chodzi Boże panowanie, w Nim poja-
wia się Bóg. I jeszcze bardziej jedno-
znacznie: On sam posiada istotę
Bożą, jest Bogiem. Wyznanie to,
możliwe tylko w Duchu Świętym
(1 Kor 12,3), wywoływało sprzeciw
i prześladowanie ze strony synago-
gi. Ale nie tylko. Również ze strony
Rzymu. W czasach narodzin chrze-
ścijaństwa „pan” był tytułem przy-
sługującym cesarzowi rzymskiemu
jako władcy świata. Wyrażał jego
„boskość”, podstawę ładu i porząd-
ku imperium. „Jezus Chrystus jest
Panem” było więc burzeniem tej
hierarchii. Stąd sprzeciw i prze-
śladowanie ze strony pogańskich
cesarzy. Trudno się dziwić, skoro
sens wyznawania „Kyriosa” był za-
iste rewolucyjny. Oznaczał bowiem,
że to Jezus Chrystus jest prawdzi-
wym władcą świata, a chrześcijanie
są wolni od władzy innych „panów”.
On jest Panem naszym, moim (moc-
no podkreślane w aspekcie osobiste-
go, owocującego zbawczo przyjęcia
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orędzia Ewangelii), wszechświata,
wszystkiego. „Poddał Mu wszyst-
ko, nic nie zostawił nie poddanego
Jemu” (Hbr 2,8).

W treściowym bogactwie tytułu jesz-
cze jeden znaczeniowy niuans do-
maga się przemyślenia. Nie tylko
bowiem „Jezus jest Panem”, ale
i „Pan jest Jezusem”. Oznacza to,
że w Nim otrzymujemy odpowiedź
na pytanie: „Kim i jaki jest nasz
Pan Bóg?” Odpowiedzi udziela No-
wy Testament. Bóg – Pan jest nie
tylko władcą na wysokościach, ale
i w uniżeniu – jest Wszechpotężnym
i Wszechwładnym sługą wszystkich.
Jest bezwzględnie wierny człowie-
kowi, ponieważ jest bezwzględnie
wierny sobie. Dlatego jest Panem

w najwyższym i najczystszym zna-
czeniu tego słowa. Jedynie praw-
dziwym, jedynym naprawdę. Jezus
ukazuje, czym jest panowanie Boga.
Nie jest to tyrania, ale miłość. Jako
taki „Pan” ma prawo stawiać bez-
względne wymagania. „Albowiem
ile tylko obietnic Bożych, wszystkie
są «tak» w Nim” (2 Kor 1,20). „Je-
śli my odmawiamy wierności, On
wiary dochowuje, bo nie może się
zaprzeć samego siebie” (2 Tm 2,13).

Taki Bóg, objawiony w Jezusie
Chrystusie, jest naszym Panem.
Naszym początkiem i kresem. Nie
mamy innego, On jest właśnie „je-
dyny”.

Opr. ks. Adam Kroll

BLIŻEJ BIBLII
WALKA Z BOGIEM

Ta walka jest zmaganiem się Chry-
stusa z Bogiem. Jezus rozpoczyna
publiczną działalność od przeżycia
kuszenia, kiedy to Duch Święty
wyprowadza Go na spotkanie z dia-

błem. Pod koniec życia przeżywa
jeszcze jedno kuszenie, kuszenie
straszliwe, walkę w inny sposób
wyniszczającą: to agonia w Get-
semani. Na pustyni przeżył Jezus
głód, w Ogrodzie Oliwnym przeży-
wa przygnębienie, lęk i odrazę. Na
pustyni trzema zdaniami odrzuca
trzy pokusy i odnosi trzy zwy-
cięstwa. W Getsemani może tylko
powtarzać bez końca te same sło-
wa: „Niech ten kielich odejdzie ode
mnie (...). Niech się stanie wola
Twoja”, nie osiąga jednak odsunię-
cia kielicha Męki, nie wydaje się
też, by znalazł siły do wypicia go.
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Na pustyni przemawiał jako mają-
cy władzę, teraz zanosi błagania,
ale nie zostaje wysłuchany. Wtedy
mówił o Bogu z pełną triumfu pew-
nością, czerpał moc z samego Jego
słowa, był sam i Jego Ojciec Mu
wystarczał. Tego wieczoru odrobi-
ny pokrzepienia i przyjaźni szuka
u swoich uczniów. Na pustyni prze-
ciwnikiem Jego był szatan, w czasie
agonii Jezus walczy z Bogiem.

To prawda, że nie tylko Bóg sam
staje naprzeciw Chrystusa. Szatan
wstąpił w serce Judasza, książę tego
świata jest w akcji, jest to przecież
godzina, kiedy wszyscy nieprzyja-
ciele Chrystusa się zbierają, godzi-
na panowania ciemności (Łk 22,53).
Wszyscy oni byliby jednak bezsilni,
bo książę tego świata sam „nic nie
może” przeciw Jezusowi (J 14,30),
gdyby Ojciec nie wydał im swego
Syna (Dz 2,23; Rz 8,32; J 3,16). I po-
dobnie jak Job, wydany przez Boga
w moc szatana i dręczony przez
niego bez wytchnienia, cierpi o wie-
le mniej z powodu tych wszystkich
nieszczęść razem wziętych niż z po-
wodu milczenia, w którym się Bóg
zamyka, z powodu tej niewyjaśnio-
nej zawziętości, z jaką wybiera go
sobie za cel (Job 16,12) i traktuje go
jako wroga(Job 13,24; 19,11) – tak
samo Jezus bardziej niż cierpienia-
mi, które Go czekają, nienawiścią,
okrucieństwem, powszechną podło-
ścią, i które ujawni Jego Męka, jest
przerażony nieopisanym opuszcze-
niem, w którym pozostawia Go Oj-
ciec: „Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił?” (Mk 15,34). Zawsze

jednak jest On Jego Bogiem, Jego
jedyną Mocą i jedynym pokarmem
– i tylko dlatego ta godzina mimo
całego okrucieństwa nie jest pie-
kłem, nie jest odrzuceniem Boga,
ogarniającym całe jestestwo i obra-
cającym je przeciw samemu sobie.
Wprost przeciwnie: bardziej niż kie-
dykolwiek Jezus pozostaje jedynie
na służbie swojego Ojca, bardziej
niż kiedykolwiek zwraca uwagę na
to, by karmić się tylko Jego wolą
– na pozór jednak nic nie odpowia-
da na tę miłość. Bóg milczy, jakby
był wrogo usposobiony do Swego
Syna, i pozornie oddala się od Nie-
go na czas nieograniczony. Na tym
właśnie polega cała okropność tej
męki, że Bóg zdaje się odsuwać od
Tego, który bez Niego nie może
się obejść: Jezus żyje tylko swoim
Ojcem, pewnością, że jest w zasięgu
Jego spojrzenia, że jest otoczony
Jego miłością, że nieustannie spra-
wia Mu radość. Podczas męki Jezus
może tylko dostrzec w Bożym spoj-
rzeniu pozorne zagniewanie.

Dzieje się tak dlatego, że Bóg „dla
nas uczynił grzechem Tego, który
nie znał grzechu” (2 Kor 5,21).
W tych okrutnych słowach św. Pa-
weł przywołuje na pamięć straszli-
wą tajemnicę. Nie chodzi tu o jakieś
osłabienie przywiązania Chrystusa
do Ojca, ani też o jakiś rodzaj potę-
pienia Jezusa polegającego na tym,
że byłby On na chwilę przynajmniej
odłączony od Boga. Męka Pana jest
tajemnicą świętości i miłości. Wy-
daje nam się jednak, że miłość Ojca
do Syna przyjmuje tutaj zewnętrz-
ny kształt taki, że przekracza on
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nasz ludzki umysł, a Jezusa przy-
prawia o cierpienia doprowadzające
Go aż do śmierci, Bóg „uczynił
Go grzechem”. Bóg każe Świętemu
i Sprawiedliwemu nosić na sobie
ciężar grozy i wstydu, który ciąży
na naszym grzesznym człowieczeń-
stwie, Bóg każe Mu – jeżeli wolno
tak powiedzieć – dołączyć się do
naszego upadku i opuszczenia i sta-
nąć po ich stronie. Tylko najbardziej
bolesne doświadczenia wielkich mi-
styków chrześcijańskich pozwalają
nam rzucić okiem w te przepaście.
Ale przebieg Męki zgodny z tym,
jak Bóg nią kierował w najdrobniej-
szych szczegółach i jak zrozumiały
ją Ewangelie, dowodzi już, że jest
to rzeczywiście godzina, w której
Ojciec za nas „wydał swego Jedno-
rodzonego Syna” (J 3,16; Rz 8,32).

Najbardziej okropną rzeczą w cza-
sie Męki nie jest dla Jezusa niena-
wiść sanhedrynu ani okrucieństwo
katów, ani tchórzostwo ludzi po-
czciwych, ani nawet zdrada Juda-
sza. Najgorsze jest to, że pozornie
Bóg jakby publicznie przyznaje ra-
cję tym wszystkim, których własne
grzechy połączyły przeciwko Jezu-
sowi! Jezus bowiem wobec władzy
politycznej i wobec całego ludu uro-
czyście bronił swej przynależności
do Boga: nie pochodzi z tego świa-
ta, a Jego Królestwo też nie jest
z tego świata. Syn ma tylko Oj-
ca w niebie; ten Król ma tylko
chwałę Najwyższego; nie liczy na
żadne stworzenie na świecie, całą
swą nadzieję pokłada tylko w Bo-
gu. Czyż zatem Bóg może odmówić

Mu opowiedzenia się po Jego stro-
nie i przyznać rację Jego wrogom?
Przed całą Jerozolimą i przed całym
światem Jezus uroczyście ogłasza,
że tylko Bóg jest Jego oparciem.
Jeżeli zatem Bóg nie okazuje Mu
swego poparcia, to albo pokazuje,
że nie jest zdolny do interwencji,
albo że Jezus jest tylko oszustem.
Ponieważ Bóg jest wszechmocny,
pozostaje tylko jedno możliwe wy-
jaśnienie: Jezus wcale nie jest Jego
Synem. Przygodni gapie krzyczą do
Ukrzyżowanego: „Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, zstąp z krzyża” (Mt
27,40). Oczywiście, „nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34) ani co mówią,
ale mówią to, co widzą, i kiedy sły-
szą pełne smutku wołanie Jezusa.:
„Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
(Mt 27,46) Interpretują je całkiem
logicznie, że w końcu umierające-
mu wyrwały się słowa, w których
przyznaje się On do bezpodstawno-
ści swoich pretensji: Bóg nie jest
już z nim, Bóg zatem nie jest Jego
Ojcem.

Zwycięstwo Jezusa polega na tym,
że mógł On jednocześnie mówić
„czemuś mnie opuścił” i „Boże
mój”, oznacza to bowiem, że do
samego końca życia zachował nie-
naruszoną i nietkniętą tajemniczą
łączność, która jednoczy Go z Oj-
cem, wolę wypicia aż do dna strasz-
liwego kielicha. Pewność, że do
ostatniej kreski wypełnia Pisma
i że jest dokładnie wierny myśli
Ojca, Jego spojrzeniu ogarniające-
mu świat i niesłychanym planom,
jakie właśnie urzeczywistnia. Że-
by Jezus mógł trwać przy Bogu
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w tym opuszczeniu, aby mógł prze-
baczyć ludziom w chwili, kiedy oni
odkrywają dno swego serca i głę-
bię swego grzechu, aby mógł nadal
„Ojcem” nazywać Tego, od którego
otrzymuje śmiertelny cios, i Jemu
właśnie oddać swego ducha – musia-
ła w Nim istnieć miłość mocniejsza
niż grzech, mocniejsza niż śmierć,
miłość odwieczna, która łączy Ojca
i Syna, niepodzielny dar, którym
Obydwaj się wzajemnie obdarowu-
ją, Duch Święty.

To jest właśnie zwycięstwo Jezusa
Chrystusa, to jest właśnie wspól-
ne zwycięstwo Trzech Osób Trójcy
Przenajświętszej. Tylko ono wyja-
śnia walkę Chrystusa i Ojca, agonię
w Getsemani, opuszczenie na Kal-
warii, lata wypełnione walką z nie-
godziwością, chciwością i obłudą

ludzką, i pokusy i przemoc szata-
na. Ono też w ostateczny sposób
wyjaśnia, na czym polega grzech
człowieka, i usprawiedliwia Boga,
że chciał stworzyć ludzkość wolną,
która mogłaby porzucić i wyprzeć
się Go. Właśnie w tej godzinie przyj-
muje z warg umierającego Syna to
wielkie „tak”, dla którego ludzkość
została zrodzona: walka miłości,
którą Bóg prowadzi z człowiekiem,
kończy się uściskiem i radością
zmartwychwstania. Dla tej radości
Bożej, i aby ta radość stała się
naszą, warto było potrudzić się, by
ten świat istniał i by stał się polem
walki.

Jacques Guillet SI

DROGA KRZYŻOWA – STACJA II
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
purpurę i włożyli na Niego własne
Jego szaty. Następnie wyprowadzili
Go, aby Go ukrzyżować (Mk 15,20).

Dwie rozległe rany tłuczone, wi-
doczne na Całunie tuż nad łopatką
lewą i prawą były spowodowane
dźwiganiem na ramionach pozio-
mej belki krzyża. Umiejscowienie
i rodzaj ran, zaznaczonych na zdję-
ciu przez linie równoległe, odpowia-
da technice ukrzyżowania z czasów
rzymskich, podczas której tylko bel-
ka pozioma – nazywana patibulum

– była przymocowana do ramion
skazańca, a nie jak to widać na tra-
dycyjnych obrazach przedstawiają-
cych Jezusa uginającego się pod
ciężarem całego krzyża. Belka pio-
nowa, zwana palem, była wbita
w ziemię na miejscu egzekucji.

Belka pozioma była potężną kło-
dą o ciężarze przekraczającym 50
kilogramów. Przytwierdzano ją do
rozłożonych ramion skazanego na
karę śmierci. Oprócz tego kost-
ki jego nóg oplatywano sznurem,
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a wszystkich skazańców przywią-
zywano do siebie, aby zapobiec
jakiemukolwiek buntowi.

Do podtrzymania ciężaru belki, któ-
ra przy każdym ruchu dotkliwie
raniła ramiona i plecy, Jezus, wy-
cieńczony już biczowaniem i ude-
rzeniami, musiał zebrać wszystkie
swe siły.

Przytwierdzony do belki, zgodnie
z tym okrutnym zwyczajem, rozpo-
czął, zataczając się z wysiłku, wę-
drówkę w kierunku Kalwarii przez
zatłoczone, pełne rozpadlin uliczki
Jerozolimy.

Dla nas, kroczenie za Jezusem
drogą krzyżową, chociaż zawiera
się w niej niepojęta tajemnica, jest
jedyną drogą zbawienia: Jeśli kto

chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje (Mt
16,24). Krzyż, który musimy wziąć
jest nam wskazany przez wolę Boga
w życiu codziennym.

Módlmy się:
Panie, przyjdź z pomocą w naszej
słabości,
� byśmy umieli wypełniać ochoczo

swoje obowiązki w pracy, także
w trudnych chwilach,

� byśmy umieli przyjąć z niezłomną
siłą ułomności ciała i ducha,

� byśmy umieli wybaczać obelgi
i kochać także naszych nieprzyja-
ciół.

Opr. ks. Adam Kroll

Po lewej: fragment Całunu Turyńskiego z obrazem pleców najdotkliwiej zmasakro-
wanych przez biczowanie (pozytyw fotografii). Ślady biczowania widoczne na całym
ciele postaci z Całunu, są szczególnie liczne na plecach. Wskazuje to na pozycję
jaką przyjmowała osoba poddana torturom – była zwrócona twarzą do słupa.

Na środku i po prawej: Bicze zwane flagrum taxillatum. Bicz używany przez
Rzymian do tego rodzaju tortur składał się ze skórzanych rzemieni obciążonych
ołowianymi ciężarkami. Uderzenia takim biczem zostawiały wydłużone rany
o dwóch lub trzech rozgałęzieniach.
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DO ZOBACZENIA W RAJU!

Fragment rozmowy z Arturo Ma-
rim, byłym osobistym fotografem
Papieża Jana Pawła II Wielkiego.

...Święta to dla mnie dni szczegól-
nie ciężkie, dni pracy. Pamiętam,
że wróciłem po pracy do domu
o 15.30. Kiedy tylko usiadłem przy
stole i zabrałem się do jedzenia,
zadzwonił telefon. Żona powiedzia-
ła: „Proszę, nie odbieraj, prze-
cież jest święto”. Odbieram jednak
i słyszę, że szuka mnie pilnie
sekretarz Papieża. Przekazują słu-
chawkę arcybiskupowi Dziwiszowi.
Prosi, żebym przyszedł. Zakładam
marynarkę, wybiegam, wchodzę do
apartamentu, potem do kaplicy.
I tam widzę sytuację niezwykłą
– Ojciec Święty klęczy przy wóz-
ku inwalidzkim, na którym siedzi

młody, mniej więcej 28-letni męż-
czyzna... Chłopak był bardzo chory,
wyglądał jak szkielet. Mógł ważyć
około 30 kilogramów, sama skóra
i kości. Tylko jego oczy były ogrom-
ne. Kiedy spytałem, co się dzieje,
powiedziano mi, że młody człowiek
pochodzi z niewielkiej miejscowości
niedaleko Brescii, z bardzo ubogiej
rodziny, i że jego sąsiedzi złożyli
się na bilet lotniczy, ponieważ jego
marzeniem było spotkanie przed
śmiercią Papieża. Kiedy dotarli do
Bazyliki Świętego Piotra, rodzi-
na chłopca doprowadziła wózek do
Spiżowej Bramy i poprosiła o spo-
tkanie z Ojcem Świętym. Gwardia
szwajcarska powiedziała, że to bar-
dzo trudne, ponieważ nie złożyli
wcześniej żadnego wniosku, żad-
nego podania, że są przeszkody
związane z problemami bezpie-
czeństwa, protokołem itd. Tak czy
inaczej, po pewnym czasie Szwaj-
carzy zrozumieli, że jest to sytuacja
wyjątkowa, zadzwonili do arcybi-
skupa Stanisława i powiedzieli mu,
co się dzieje. I Dziwisz natychmiast
polecił, żeby wnieść chłopca na gó-
rę. Wniesiono go, było z nim pięć
osób. Ojciec Święty przyjął ich
w kaplicy i w chwili, kiedy tam
wszedłem, właśnie się modlili.

Była to niezwykle wzruszająca sce-
na. Ojciec Święty klęczał tak, mo-
dląc się i trzymając chłopca za
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rękę, jeszcze około 20 minut. Na-
stępnie wstał, objął go, pobłogo-
sławił, potem rozpiął swoją białą
szatę, zdjął łańcuszek i nałożył
na szyję chłopca, po czym znów
go pogłaskał i pocałował. W chwi-
li gdy miał się oddalić, chłopak
chwycił Go za rękę i powiedział:
„Ojcze Święty, dziękuję. Był to
najpiękniejszy dzień mojego życia.
Mogę powiedzieć jedynie »dzięku-
ję«. Do zobaczenia w raju”. Nie
był zrozpaczony, uśmiechał się, jak
gdyby szedł na inne spotkanie,
jeszcze piękniejsze. Zanim chło-
piec z rodziną odeszli, zakonnice
przygotowały dla nich woreczek
z pożywieniem. I poszli sobie. Dwa
dni później chłopiec umarł.

Możesz spytać: „Cóż w tym jest
cudownego, skoro chłopiec nie wy-
zdrowiał?”. A jednak to był dla

mnie cud – cud jedności i miło-
sierdzia. W tym momencie chło-
piec poczuł się wolny, miał odwa-
gę stanąć przed obliczem śmierci
w sposób najbardziej godny z moż-
liwych. I tej odwagi musiał mieć
wiele, ponieważ po 28 latach życia
chyba nie jest łatwo zaakceptować
jego kres. Ta sytuacja pokazuje
najlepiej, że Papież był bezustan-
nie gotowy do pomagania bliźnim.
Również przygotowywać ich na
spotkanie z Bogiem. Swoim spoko-
jem, dobrocią. A moment wspólnej
modlitwy był charakterystyczny –
każdemu, kto prosił Go o pomoc
lub chwilę uwagi, natychmiast pro-
ponował: „Pomódlmy się razem”.

Arturo Mari

WYCHOWYWAĆ, CZYLI KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Solidne wychowanie to najważ-
niejsza forma miłości dorosłych
wobec dzieci, a najlepszymi wy-
chowawcami są ci, którzy potra-
fią wychowywać samych siebie.
Każde dziecko potrzebuje mądre-
go wsparcia ze strony dorosłych.
Dobry rodzic z jednej strony przyj-
muje dziecko z jego słabościami,
z drugiej – stawia mu konkretne
wymagania.

Strzec się skrajności

Solidne wychowanie to najlepsza
forma przygotowania młodego po-

kolenia do mądrego i pogodnego
radzenia sobie z życiem. Rezygna-
cja z wychowania sprawia, że dzieci
i młodzi ludzie stają się bezradni
i zestresowani w obliczu wyzwań,
jakie niesie twarda rzeczywistość,
z jaką po grzechu pierworodnym
każdemu z nas przychodzi się
mierzyć. To właśnie dlatego Jezus,
który nas najbardziej kocha, naj-
bardziej też stanowczo nas wycho-
wuje. Każdego człowieka wzywa
do nawrócenia i każdemu stawia
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najwyższe wymagania, jakie moż-
na sobie wyobrazić: zachęca do
tego, by stawał się podobny do
Niego.

Nie jest możliwa spontaniczna sa-
morealizacja, gdyż – jak zauważa
św. Paweł – po grzechu pierwo-
rodnym człowiekowi łatwiej jest
czynić zło, którego nie chce, niż
dobro, którego szczerze pragnie.
Każde dziecko i każdy nastolatek
potrzebują pomocy w rozwoju. Bez
wsparcia ze strony rodziców i in-
nych wychowawców młodzi ludzie
stają się sami dla siebie poważ-
nym zagrożeniem. Dorośli powin-
ni strzec się postaw skrajnych.
Pierwsza z nich to naiwność i roz-
pieszczanie, a druga to mylenie
wychowania z wojskowym drylem
i tresurą. Dojrzałe wychowanie po-
lega na tym, że rodzice okazują
swoim dzieciom miłość i wsparcie,
a jednocześnie stawiają im jasne
i stanowcze wymagania. Najła-
twiej jest wychowywać te dzieci,
które są najbardziej kochane. Mą-
dry rodzic nie stosuje kar, lecz
pozwala swoim synom i córkom
widzieć skutki ich złych zacho-
wań.

Pedagogiczna mentalność
zwycięzcy

Zadaniem rodziców, nauczycieli
i innych wychowawców jest ucze-
nie się od Jezusa pedagogicz-
nej mentalności zwycięzcy. Men-
talność ta oznacza odwagę pro-
ponowania dzieciom i młodzieży

wyłącznie optymalnej drogi życia,
opartej na prawdzie, miłości i od-
powiedzialności. Kto z dorosłych
mało wymaga od dzieci i kto stawia
im niskie wymagania, ten osiągnie
niewiele. Kto natomiast stawia
dzieciom wysokie ideały i fascynu-
je je dorastaniem do świętości, ten
ma szansę na sukces wychowaw-
czy. Niektórzy rodzice stawiają
sobie pytanie, czy mają prawo pro-
ponować swoim dzieciom te ideały,
normy moralne czy wymagania,
których oni sami nie zdołali re-
spektować w młodości czy których
nie potrafią respektować tu i te-
raz. Otóż mają takie prawo, pod
warunkiem że kochają swoje dzieci
i że wiedzą, jaka jest optymalna
droga, która prowadzi do święto-
ści i radości. Tylko Jezus spełnia
wszystkie warunki bycia dobrym
wychowawcą: kocha nas, wskazu-
je nam wyłącznie najlepszą drogę
życia i sam tą drogą zawsze po-
dąża. Tylko On może powiedzieć:
naśladujcie mnie! Dojrzały rodzic
wskazuje swoim synom i córkom
nie siebie, lecz Jezusa jako ideał
do naśladowania, i wyjaśnia im, że
nie ma nic przeciwko temu, aby
jego dzieci były dojrzalsze i szczę-
śliwsze niż on sam.

Ogrodnicy dla dzieci

Jeśli chcemy być prawdziwymi
przyjaciółmi dla dzieci i młodzieży,
to musimy młodych ludzi rozu-
mieć w sposób realistyczny i doj-
rzale pokochać. Wychowankowie
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potrzebują naszej obecności, mi-
łości i czułości, naszej stanow-
czości w dobru, a także twar-
dych wymagań, bez których nie
osiągną dojrzałości. Potrzebują ta-
kich słów i czynów miłości, które
są dostosowane do niepowtarzal-
nej sytuacji i zachowania każdego
z nich. Potrzebują wychowawców,
którzy wprowadzają ich w realia
życia i mądrą miłość, a chronią
przed fikcyjnym światem ideologii,
w którym prawdziwe jest jedynie
rozczarowanie i cierpienie.

W książce Ziemia, planeta ludzi
Antoine de Saint-Exupéry wspo-
mina spotkanie w nocnym pociągu
z grupą polskich górników, któ-
rzy w 1937 r. utracili pracę we
francuskich kopalniach i z całymi
rodzinami wracali do Polski. Byli
zmęczeni i smutni. Między nimi pi-
sarz dostrzegł dziecko przytulone
do matki: „cóż to była za twa-
rzyczka! Z tej pary narodził się ten
jakby złocisty owoc. Z tych ciężkich
łachmanów zrodziło się arcydzieło
piękna i wdzięku. Mali książęta
z bajki nie mogli być inni: otoczo-
ny opieką i staraniem, kształcony,
wychowany, kim mógłby zostać!
Kiedy drogą skrzyżowań uzyskuje
się nowy gatunek róży, wszyscy
ogrodnicy są poruszeni. Izoluje się
tę różę, pielęgnuje, otacza dbało-
ścią. Ale nie ma ogrodnika dla
ludzi. Mały Mozart trafi pod walce
maszyny. Największe swoje wzru-
szenie będzie czerpał z banalnej

muzyczki w zaduchu tancbudy.
W każdym z tych ludzi, w jakimś
stopniu, został Mozart zamordo-
wany. Tylko Duch, jeśli tchnie na
glinę, może stworzyć Człowieka”.

Przyprowadzać dzieci
do Jezusa

Wielu dzieciom w naszej ojczyźnie
– z winy nas, dorosłych – gro-
zi nie tylko ubóstwo materialne,
ale także to najbardziej groźne
i bolesne: ubóstwo duchowe. Wie-
lu dzieciom grozi, że zadowolą się
zaduchem trzeciorzędnej dyskote-
ki albo czwartorzędną ideologią
o istnieniu łatwego szczęścia: bez
dyscypliny i zasad moralnych, bez
miłości i odpowiedzialności, bez
pracy nad sobą, bez nawrócenia
i czujności, bez Boga i bez Jego
miłości. Wielu polskim dzieciom
brakuje takich dorosłych, którzy
potrafią kochać i wymagać. Współ-
cześni chłopcy i dziewczęta mają
podobne marzenia i ideały, jak
ich rówieśnicy z poprzednich po-
koleń. Znacznie trudniej jest im
natomiast realizować te pragnie-
nia i aspiracje ze względu na
kryzys wychowawców oraz nega-
tywne uwarunkowania społeczne
i obyczajowe, w którym przyszło
im przeżywać dzieciństwo i mło-
dość. Wzorem dla wychowawców
jest Jezus, który okazywał szcze-
gólną troskę o dzieci, a dorosłych
ostrzegał przed gorszeniem choćby
jednego z tych małych, z którymi
On sam się utożsamia.

Ks. Marek Dziewiecki
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PORTRETY BIBLII

ZUZANNA

„Jedynym sposobem pozbycia się
pokusy jest uleganie jej”. Tak iro-
nizował Oscar Wilde (1854–1900),
wyjaśniając zachowanie, które wie-
lu z nas praktykuje w ukryciu.
Scena kuszenia Chrystusa z Jego
stanowczą odpowiedzią daną szata-
nowi przeciwstawia się rozmaitym
ludzkim postawom naznaczonym
rezygnacją lub kompromisem. Po-
dobną sytuację obrazuje wydarze-
nie biblijne, które chcemy teraz
przywołać. Opowiedziane niezwy-
kle żywo pod względem literackim,
pokazuje nam bohaterkę i ofiarę –
piękną kobietę żydowską, Zuzan-
nę (imię wywodzi się od kwiatu
wyjątkowo cenionego w Pieśni nad
Pieśniami, identyfikowanego przez
niektórych z czerwoną lilią, przez
innych z anemonem lub lotosem).
Jej historię możemy poznać, czy-
tając 13. rozdział Księgi Daniela
(fragmentu Biblii, który dotrwał
do naszych czasów jedynie w wer-
sji greckiej), będącego prawdziwym
klejnotem narracyjnym.

Zuzanna żyła w szczęśliwym związ-
ku małżeńskim z bogatym Żydem

o imieniu Joakim, mieszkającym
w pałacu otoczonym parkiem, do
którego często zapraszał na spotka-
nia swoich współziomków. Pośród
gości byli dwaj starcy (sędziowie
wybrani do tej służby na określony
czas), których ogarnęła namiętność
do pięknej żony Joakima. Nie przy-
znawali się przed sobą nawzajem
do swego ślepego pożądania aż do
momentu, gdy spotkali się w par-
ku, aby podglądać nagą Zuzannę,
gdy ta kąpała się w basenie.

Pokusa opanowała starców do te-
go stopnia, że zaczęli szantażować
kobietę, grożąc, iż jeśli się im nie
podda i nie będzie z nimi ob-
cować, zaświadczą, że przebywała
z młodzieńcem, którego jakoby na-
kryli z nią na cudzołóstwie. Ponie-
waż Zuzanna nie chciała zdradzić
męża, zaczęła krzyczeć, przywołu-
jąc służbę, a tym samym wpadła
w zastawioną na siebie pułapkę.
Teraz czekał ją proces i wyrok wy-
dany przez dwóch perwersyjnych
sędziów – kara ukamienowania.

Zaskakujący obrót sprawy nastąpił
z chwilą wejścia do sądu młode-
go Daniela, którego imię ozna-
cza „Bóg osądzi”. Pozostawmy na-
szym czytelnikom odkrycie, w ja-
ki sposób dowiódł on kłamstwa
sędziom-oskarżycielom i pozwolił
pięknej, niewinnej Zuzannie wró-
cić do rodziny, w pełni przywracając
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jej godność. Pokusa, która zaślepia,
jest częstym tematem we wszyst-
kich kulturach; oznacza sprzenie-
wierzenie się kobiecie, która staje
się ofiarą przemocy nie tylko fizycz-
nej, poprzez gwałt, lecz także za
sprawą obłudnych podejrzeń ludzi
o ciasnych poglądach.

W tym świetle tradycja chrześcijań-
ska, która ukochała postać Zuzan-
ny (także w sztuce), przekształciła

to wydarzenie w symbol samego
Chrystusa niesprawiedliwie oskar-
żonego i skazanego. Temat pokusy
i jej siły, która wciąga jak turbi-
na także ludzi zwykle uważanych
za „porządnych”, jest więc wezwa-
niem skierowanym do wszystkich
młodych i starych, wykształconych
i prostych.

Gianfranco Ravasi

BIBLIA NA TELEFON

Niewielu katolików może powiedzieć, że zna Biblię. Niewielu może
powiedzieć, że w ogóle ją przeczytało. Jest jednak coraz więcej
możliwości, żeby Biblii po prostu posłuchać kiedy ręce są zajęte czymś
innym. Słowa mówiące, że „wiara rodzi się ze słuchania” w tym
wypadku mają szczególne zastosowanie.

Można Biblii posłuchać tradycyjnie z odtwarzacza MP3 na domowym
sprzęcie audio lub w samochodzie. Ale niesamowite możliwości daje
słuchania Pisma Świętego z... telefonu.

Większość dzisiejszych telefonów komórkowych posiada funkcję nagry-
wania i odtwarzania plików dźwiękowych, które można z łatwością
dodawać do telefonu z innych urządzeń lub bezpośrednio z sieci
Internetu. Słuchawki na uszy i można zająć się pracą, a z telefonu
słuchamy lektora czytającego tekst.

Biblia w Interenecie

Internetowymi źródłami do pobrania dźwiękowego zapisu Biblii są
między innymi:

www.biblijni.pl

Strona z bardzo profesjonalnym lektorem, ale jeszcze nie wszystkie
księgi Starego Testamentu zostały opracowane. Sukcesywnie jednak są
dodawane brakujące elementy.
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www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/pismo-swiete/stary-testament/
www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/pismo-swiete/nowy-testament/
Pismo Święte nagrane przez Benedyktynów z Tyńca. Cała Biblia
nagrana przez różnych lektorów.

W domu, samochodzie, ogrodzie

Sprzątanie w domu, prace w ogrodzie, długa trasa samochodem czy
pociągiem itp. Mnóstwo sytuacji, gdzie wykonując różne prace możemy
posłuchać jakiejś części Biblii. Czasu wszyscy mamy coraz mniej, więc
jest to dobra okazja, żeby trochę lepiej go wykorzystać.

Dla argumentów, że Biblię powinno się czytać w specjalnie do
tego przeznaczonym czasie i miejscu jest silny kontrargument, że
„wiara rodzi się ze słuchania”. Oczywiście to co odsłuchamy, najlepiej
jeszcze doczytać w wersji papierowej z wszystkimi wyjaśnieniami
i komentarzami. Ale pierwsze usłyszenie tekstu może nas zmobilizować
do tego, by szukać dalej na kartach Biblii.

Audiobooki – Biblia na płytach CD

Dla tych, którzy chcą mieć Biblię w postaci fizycznej płyty, którą można
odtwarzać w bardziej tradycyjny sposób niż z telefonu, można polecić
np. wydanie pt. „Wiara rodzi się ze słuchania”. Nowy Testament.
Audiobook MP3. Do kupienia w sklepach internetowych księgarni
katolickich.

„Kanę” można nie tylko przeczytać, ale też... posłuchać

Tak może się stać za pomocą programu Expressivo.

Expressivo to aplikacja pozwalająca na automatyczne przekształcenie
tekstu na mowę o naturalnym ludzkim brzmieniu. Dzięki temu
programowi możemy tekst z komputera zamienić na tekst dźwiękowy
i znowu przenieść go np. na telefon i zabrać ze sobą do słuchania przy
różnych okazjach. W ten sposób naszą „Kanę”, którą można znaleźć
w Internecie możemy też zamienić na plik dźwiękowy. Wszystko co
widzimy na ekranie naszego komputera można zamienić na plik do
słuchania.

Program Expressivo można kupić ze stron producenta gdyńskiej firmy
Ivosoftware. Miłego słuchania.

Jacek Brzózka
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INTENCJE MSZY ŚW. – Marzec 2014

1. a) Za śp. Mirosława i Wojciecha
Kowalewskich oraz Hannę
Goczkowską
b) Za śp. Janinę Marciniak
(greg.)

2. 700: Za śp. Janinę Marciniak
(zakończenie Mszy św.
gregoriańskich)
830, Czerniewo: a) Za śp. An-
drzeja Prissa
b) Za śp. Jana Zawickiego
i Józefa Kamińskiego
1000: Za śp. Tadeusza
Banaczyka
1115: Za śp. Izabelę i Leona
Karpińskich oraz Zofię
(1. rocznica śmierci) i Józefa
Głogowskich
1800: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego i Kurta
Markowskiego

3. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Barbary
Misior w 75. urodziny
b) Za śp. Barbarę Chajewską

4. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Barbary
Misior w 75. urodziny
b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Moniki Kosińskiej w urodziny
(int. męża)

5. Za śp. Barbarę Chajewską
Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
Józefa, Rozalię, Franciszka
i Józefa Dończyków

6. a) Za zmarłych z rodzin
Jakubowskich i Krzosów

b) Za śp. Wolfganga
i Hildegardę Kaszubowskich

7. a) Za śp. Władysława Myszk,
Hugona, Franciszkę i Marię
Zielke oraz zmarłych z tych
rodzin

b) Za śp. Barbarę Chajewską

8. a) O zdrowie dla Krzysztofa

b) Za śp. Agnieszkę Kalinowską
(4. rocznica śmierci)

1900, neokatechumenat:
Za śp. Barbarę Chajewską

9. 700: Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke oraz zmarłych z tej
rodziny

830, Czerniewo: a) Za śp. Ada-
ma i Marię Kosikowskich

b) Za śp. Leokadię Grot
(9. rocznica śmierci)

1000: Za zmarłych z rodzin
Belau i Kulwikowskich

1115: Za śp. Antoniego Ry-
chlickiego (8. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Jadwigę i Edwarda
Czajków oraz zmarłych z tej
rodziny

10. a) Za śp. Andrzeja Szutę

b) Za śp. Barbarę Chajewską

11. a) Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

b) Za śp. Sylewstra Reimusa
(urodziny)
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12. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marcina
Mejera w 13. urodziny
Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk (10. rocznica śmierci)

13. a) O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Krystyny Sroki,
Krystyny Gdaniec, Krystyny
Tkaczyk i innych solenizantek
b) Za śp. Barbarę Chajewską

14. a) Za śp. Józefa, Jadwigę
i Włodzimierza Sautyczów
b) Za śp. Barbarę Chajewską

15. a) O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Zofii Laskowskiej
(2. urodziny) i jej rodziców
b) Za śp. Krystynę, Jana,
Kamilę i Jana Hościłów

16. 700: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Jadwigi i Krzysztofa
Florysiaków w rocznicę
sakramentu małżeństwa
830, Czerniewo: a) O zdrowie
dla Dariusza Zawadzkiego (in-
tencja jego koleżanek i kolegów)
b) Za śp. Władysława i Wandę
Karnath oraz za zmarłych
z rodzin Karnath i Stapel
1000: Za śp. Józefa Tysarczyka
1115: Za śp. Kazimierza Stano-
lewicza (12. rocznica śmierci)
1800: Za śp. Edwarda
Zarzyckiego (urodziny)

17. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jerzego i Jacka Pobłockich
w urodziny
b) Za śp. Józefę i Franciszka
Tkaczyków i zmarłych ich
rodziców

18. a) Za śp. Mariannę i Stanisława
Grallów oraz za zmarłych z ro-
dzin Grallów i Marendowskich

b) Za śp. Józefa Szymańskiego
oraz zmarłych z tej rodziny

19. a) O Boże błogosławieństwo
i zdanie matury dla Natalii
Bachusz

Czerniewo: Za śp. Leona
i Jana Hendrychów oraz
Józefa, Rozalię, Franciszka
i Józefa Dończyków

20. a) Za śp. Andrzeja Szutę

b) Za śp. Władysława Kreję
(1. rocznica śmierci) oraz Józefę
i Władysława z tej rodziny

21. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Anieli Keler w urodziny

b) Za śp. Mariannę, Witolda
i Krystynę Kosińskich oraz
Tadeusza Banaczyka

22. a) Za śp. Klarę i Tomasza
Sławińskich oraz zmarłych
z rodziny Karczów

b) Za śp. Henryka Stefan
(3. rocznica śmierci)

23. 700: Za śp. Tomasza,
Eckharda, Klarę i Franciszka
Sławińskich oraz Genowefę
i Jana Szczepaniaków

830, Czerniewo: a) Za śp. Le-
ona i Annę Zulewskich
oraz za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Gajewskich

b) Za śp. Marię i Władysława
Rodów

1000: Za śp. Katarzynę
i Jerzego Sowów
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23. 1115: Za śp. Stanisławę i Józefa
Dopierałów oraz za zmarłych
z rodzin Sobutków i Dopierałów

1800: Za śp. Zofię Trofimowicz
oraz za zmarłych z rodzin
obojga stron

24. a) O zdrowie dla Krzysztofa

b) Za śp. Andrzeja Szutę

25. Za śp. Jana Karnata

26. O Boże błogosławieństwo dla
Ewy Preuss w urodziny

Czerniewo: O Boże
błogosławieństwo dla Róży
Konarzewskiej w 1. urodziny

27. Za śp. Jadwigę i Edmunda
Kąkolewskich oraz Alojzego
Chyrka

28. Za śp. Agnieszkę i Jana
Dunstów (rocznica śmierci)

29. a) Za śp. Gerarda Sławnego
(urodziny)

b) Za śp. Mariana Dzwonkow-
skiego (int. Sióstr Pasterek od
Opatrzności Bożej)

30. 830, Czerniewo: a) Za śp. Sta-
nisława Sienkiewicza i Annę
Bluhm oraz za zmarłych
z rodziny Sienkiewiczów

b) Za śp. Jana Zawickiego
i Helenę Zawadzką

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Agnieszki Szolle w 3.urodziny

1115: Za śp. Aleksandra
Godlejewskiego
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Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

16 marca: Lena Anna Trzebiatowska
31 marca: Kalina Kinecka

Rocznice sakramentu małżeństwa
19 marca: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny (z d. Szostek) i Jarosława Szarmachów

ODESZLI DO PANA

22 marca: pierwsza rocznica śmierci śp. Władysława Krei

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


