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O Matko, która znasz
cierpienia i nadzieje
Kościoła i świata,
wspomagaj swoje dzieci
w codziennych próbach,
jakich życie nie szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki
wspólnym wysiłkom wszystkich,
ciemności nie przemogły światła.
Tobie, Jutrzenko zbawienia,
powierzamy naszą drogę
w nowym Millennium,
aby pod Twoim
przewodnictwem
wszyscy ludzie
odnaleźli Chrystusa,
Światłość świata
i jedynego Zbawiciela,
który króluje z Ojcem
i Duchem Świętym
na wieki wieków.
Amen.

Jan Paweł II

2 – 9 września: Odpust ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej



DO MOICH DROGICH PARAFIAN

Zapraszam do wspólnego przeży-
cia Tygodniowego Odpustu Maryjne-
go od 2 –9 września 2001 r.

Już piętnasty raz jest nam da-
ne obchodzić Tygodniowy Odpust
Maryjny w naszym Trąbkowskim
Sanktuarium. Zainaugurowaliśmy go
w roku koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej (1987 r). Tegoroczne
obchody rozpoczynamy w pierwszą
niedzielę września, przed świętem
Narodzenia Matki Bożej, a kończy-
my w niedzielę następną uroczystym
dziękczynieniem za plony. Tak więc
w niedzielę (2 września), na roz-
poczęcie obchodów, sumę odpustową
o godz. 12.00 odprawi i kazanie wy-
głosi ks. prałat Henryk Jankowski.

W sobotę (1 września) będzie
dzień spowiedzi św., w którym bę-
dą służyć nam zaproszeni kapłani.
Jestem przekonany, że każdy Bożej
Matce, jako kwiat wdzięcznej miło-
ści, złoży dar serca oczyszczonego
w sakramencie pokuty i przyjmie
Komunię św. Maryja, obecna od wie-
ków w tym Sanktuarium, zasłużyła
sobie, by wszystkie Jej „dzieci” zło-
żyły swej Matce w darze oczyszczone
serce! Proszę więc wszystkich braci
i siostry, którzy czują się związani
ze wspólnotą parafii o przystąpienie
w Tygodniu Odpustowym do spowie-
dzi i Komunii św.

Co roku dostarczamy program od-
pustu do wszystkich rodzin, by zapla-
nować sobie udział w poszczególnych
dniach Tygodnia Odpustowego.

W poniedziałek (3 września)
proszę wszystkich małżonków na

uroczystość odnowienia sakramentu
małżeństwa.

We wtorek zapraszam wszystkie
dzieci parafii łącznie z przedszko-
lakami, będzie atrakcyjne dla was
kazanie.

W środę zapraszamy dzieci, mło-
dzież, a zwłaszcza Liturgiczną Służ-
bę Ołtarza, biel procesyjną, szafarzy
Eucharystii.

W czwartek zapraszamy wszyst-
kich czcicieli Matki Bożej, a więc
wszystkich należących do żywego Ró-
żańca i Rycerstwa Niepokalanej oraz
posiadaczy pojazdów, które poświęci-
my, by prosić Boga o bezpieczeństwo
w podróżowaniu.

W piątek zapraszam wszystkich
w podeszłym wieku, ludzi doświad-
czonych chorobą czy kalectwem. Od-
prawimy Drogę Krzyżową i w czasie
Mszy św. udzielimy tym wszystkim
„źle się mającym” Sakramentu Na-
maszczenia Chorych.

W sobotę tradycyjnie zapraszam
całe gimnazjum, młodzież ponadgim-
nazjalną i pozaszkolną. Zaproszony
ksiądz przygotowuje dla was bar-
dzo praktyczną homilię, dotyczącą
waszych problemów.

W niedzielę (9 września) powita-
my ks. Biskupa, przybyłych kapła-
nów oraz zaproszonych gości z 8 gmin
naszego powiatu wraz z władzami
powiatu i weźmiemy udział w uro-
czystej sumie o godz. 12.00, w czasie
której będą poświęcone korony żniw-
ne z wiosek naszej gminy i z gmin
powiatu oraz rozstrzygnięty będzie
konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Tego dnia podziękujemy
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za dar chleba. Tym bardziej, że wielu
rolnikom powódź zniszczyła zasie-
wy i dobytek. Przy okazji proszę
o szacunek do chleba, zaprzestanie
wyrzucania chleba do śmietników,
w sytuacji, gdy w wielu rodzinach go
brakuje, aby nakarmić dzieci. Wieńce
dożynkowe niech będą tradycyjnym
potwierdzeniem naszej wdzięczności
Bogu za chleb. Złożone z okazji do-
żynek ofiary przeznaczamy na utrzy-
manie Seminarium Duchownego.

Bądźmy wszyscy solidarnie odpo-
wiedzialni za każdy dzień odpustowy.
Zaprośmy krewnych, bliskich i przy-
jaciół z pracy na odpust do Trąbek
Wielkich. Będzie to okazja do rodzin-
nych spotkań przy wspólnym stole.

Nie wymawiajmy się od wyko-
nania koron żniwnych, gdy nam to
zadanie zostanie przydzielone, bo
sądzę, że wszyscy wierzący winni
współdziałać, aby odpust ku czci
Matki Najświętszej był jak najwspa-
nialszy.

Dlatego też proszę o bezinte-
resowną pomoc w przygotowaniu

świątyni i całego terenu, łącznie
z przycięciem żywopłotów. Proszę
też o pomoc w podejmowaniu po-
siłkiem przybyłych kapłanów, tym
bardziej, że w związku z rozpoczę-
ciem budowy kościoła w Czerniewie,
nie ma żadnych oszczędności na od-
pust. Wspomnę też, że na Tydzień
Odpustowy przyjętych jest więcej in-
tencji mszalnych, które przekazuję
do odprawienia przybyłym kapła-
nom. W dniu odprawienia Mszy św.
składa się ofiarę, aby przekazać ją
odprawiającemu kapłanowi.

Mam nadzieję, że wzorem po-
przednich lat, uda się skierować
autokary szkolne do poszczególnych
wiosek, tak by wierni mogli liczniej
wziąć udział w uroczystościach od-
pustowych. Uczyńmy wszystko, co
jest w naszej mocy, dla uroczystego
uczczenia naszej Niebieskiej Matki
w czasie tegorocznego odpustu!

ks. E. Szymański

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

od 2 do 9 września 2001

Niedziela 2 września –
Rozpoczęcie Odpustu
630 Godzinki o NMP
700 Msza św. z homilią
830 Msza św. z homilią

1200 Uroczysta suma z procesją –
celebruje Ks. Prałat Henryk
Jankowski – proboszcz parafii
pw. św. Brygidy w Gdańsku

1800 Msza św. z homilią

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
starszych

Poniedziałek 3 września – Dzień
Małżeństw i Przymierza Rodzin

1700 Różaniec w intencji małżeństw

1800 Msza św., odnowienie przysięgi
małżeńskiej – celebruje Ks.
Kanonik Władysław Matys
– parafia pw. Miłosierdzia
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Bożego, Gdańsk Piecki
Migowo; po Mszy św.
spotkanie Przymierza Rodzin
i Neokatechumenatu

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
młodzież

Wtorek 4 września – Dzieci
szkolne, nauczyciele, dziękczy-
nienie za Sakrament Chrztu
i Eucharystii
1700 Nabożeństwo Maryjne

1800 Msza św. z homilią –
koncelebrują Ks. Wikariusz
Jacek Tabor – parafia
MB Nieustającej Pomocy,
Pruszcz Gdański oraz Ks.
Wikariusz Zygmunt Słomski
– parafia pw. Podwyższenia
Krzyża św., Gdańsk Chełm

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 5 września – Dzień
liturgicznej służby ołtarza z
szafarzami Eucharystii
1700 Nabożeństwo adoracyjne przed

Najświętszym Sakramentem

1800 Msza św. z homilią –
celebruje Ks. Proboszcz
Tadeusz Chajewski – parafia
MB Nieustającej Pomocy,
Gdańsk Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia
ministranckie; uczestniczą
nadzwyczajni szafarze
Eucharystii z całego dekanatu

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
nauczycieli i wychowawców

Czwartek 6 września – Dzień
Czcicieli NMP, Żywy Różaniec,
Rycerstwo Niepokalanej

1700 Różaniec Fatimski
1800 Msza św. dziękczynna za

koronację, poświęcenie
pojazdów – celebruje Ks.
Kanonik Henryk Kilaczyński –
parafia św. Ignacego, Gdańsk
Orunia

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
czcicieli Matki Bożej

Piątek 7 września – Dzień
Chorych
1630 Droga Krzyżowa przy kaplicach
1800 Msza św. z homilią iudzielenie

Sakramentu Chorych –
celebruje Ks. Dziekan Kanonik
Stanisław Łada – parafia
Podwyższenia Krzyża Św.,
Pruszcz Gdański; homilię
wygłosi Ks. Kapelan Leon
Dąbski, pallotyn z Gdańska

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
starszych

Sobota 8 września, Święto
Narodzenia NMP – Dzień
Młodzieży
1000 Przewidziana jest pielgrzymka

kapłanów Archidiecezji Gdań-
skiej pod przewodnictwem
Ks. Biskupa

1500 Początek Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu

1700 Nabożeństwo Maryjne
z Nowenną do Matki Bożej
i Procesją Eucharystyczną

1800 Msza św. z homilią –
przewodniczy Ks. Kanonik
Włodzimierz Zduński – parafia
MB Bolesnej w Gdańsku;
koncelebrują Księża Rodacy

2100 Apel Jasnogórski – zapraszamy
małżonków
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Niedziela 9 września –
Uroczystość centralna,
dziękczynienie za plony
630 Godzinki o NMP
700 Msza św. z homilią
830 Msza św. z homilią

1200 Msza św. koncelebrowana
przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z wszystkich
parafii dekanatu, Pruszcza
Gdańskiego, Pszczółek,
Godziszewa i Łęgowa –
przewodniczy Ks. Biskup
Zygmunt Pawłowicz;

Błogosławieństwo tego-
rocznych plonów, korony
żniwne z wszystkich wiosek
biorą udział w procesji
zaproszeni są: władze powiatu,
miasta Pruszcza Gdańskiego
oraz wójtowie wszystkich gmin
powiatu

1530 Festyn dożynkowy na stadionie

1800 Msza św. z homilią i Apel
Jasnogórski

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2001

Redakcja „Kany” pragnie prze-
prosić Czytelników sierpniowego nu-
meru pisma za omyłkowe powtórze-
nie lipcowych komentarzy do Mszy
św. zamiast nowych, przygotowanych
przez ks. proboszcza.

2 września: 22. niedziela zwykła

Syr 3,17 – 18.20.28– 29
Hbr 12,18– 19.22– 24a
Łk 14,1.7 – 14

Można powiedzieć, iż Jezus wiele
pięknych rzeczy uczynił i powiedział
siedząc za stołem, co daje nam wy-
obrażenie o Jego serdecznych roz-
mowach zawsze pełnych mądrych
pouczeń.

Pierwsza przypowieść jest
w Ewangelii jedynym przykładem
mądrości ludzkiej, ale nie jest lek-
cją dobrego wychowania, wyczuwa
się w niej bowiem nowego ducha
przyniesionego przez Jezusa. Uczeń

powinien wybierać ostatnie miejsce
z powodu dwóch jak najbardziej
chrześcijańskich uczuć, noszących
chrześcijańskie nazwy: pokora i mi-
łość.

Jezus jako pierwszy żył, kieru-
jąc się mądrością opartą na pokorze
i miłości. On, który powiedział swo-
im uczniom sprzeczającym się o to,
który z nich jest największy. „Któż
bowiem jest większy? Czy ten, kto
siedzi za stołem, czy ten, kto służy?
Czyż nie ten, kto siedzi za sto-
łem? Otóż Ja jestem pośród was
jak ten, kto służy” (Łk 22,27). On,
który podczas Ostatniej Wieczerzy
uklęknął, by umyć nogi Apostołom
(J 13,1 – 11).

Druga przypowieść jest może ła-
twiejsza i ładniejsza, bowiem opisuje
w niej Jezus pewien świat. Nowy
świat, w którym widzi się nie tyl-
ko dobrze wychowanych, uczciwych
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ludzi, ale także książęta i królów
wydających uczty dla biednych, dla
cierpiących na odrażające choroby,
którym sami usługują. Jest to króle-
stwo Jezusa, które jest odwrotnością
królestw ziemskich. Służenie jest
więc naśladowaniem Boga, tego Bo-
ga, który w Jezusie objawił się jako
sługa.

Najlepiej to odwrócenie wartości
zrozumiała Maryja, pokorna służeb-
nica Boża, którą Bóg wywyższył.
Bycie Matką Boga nie przeszkadzało
Jej zajmować się na co dzień zwykły-
mi zajęciami domowymi. Dzisiaj jest
Królową Aniołów i Świętych. Zajęła
ostatnie miejsce, jak sługa Jezus,
z bardzo prostego powodu: ponieważ
jest to miejsce Boga.

(G.S.)

8 września: Narodziny
Najświętszej Maryi Panny

Mi 5,1 – 4a
Rz 8,28 – 30
Mt 1,1 – 25

Dzisiejsze święto powstało naWscho-
dzie jako święto poświęcenia kościoła
św. Anny w Jerozolimie. Do liturgii
zachodniej to święto Maryjne weszło
na początku VII wieku za sprawą pa-
pieża Sergiusza I. To ewangelie apo-
kryficzne – a zwłaszcza Protoewan-
gelia Jakuba – przekazały barwne
opisy narodzin Maryi, począwszy od
imion rodziców, Anny i Joachima,
których Ewangelie kanoniczne nie
wymieniają. Maryja rodzi się, Anna
karmi Ją i śpiewa swój Magnificat,
wielbiąc Boga; wybrane zostaje dla
Niej imię siostry Mojżesza – Miriam,
i poświęca się Ją Panu.

Liturgia proponuje nam długą
genealogię Jezusa, zagłębiając Jego

korzenie w historii narodu żydow-
skiego, cofając się aż do Abrahama
i Dawida. W liście tych sławnych
i mniej znanych imion ukrywa się
złota nić, rozwijająca się przez wieki
i dochodząca na koniec do Ma-
ryi. Jest to wielkie oczekiwanie na
spotkanie między Bogiem a czło-
wiekiem, przygotowane w obietnicy
danej Abrahamowi, zapoczątkowane
w dynastii dawidowej, przechodzącej
przez bolesne i pełne chwały dzieje
Izraela, które wraz z narodzinami
Matki Jezusa doszło do progu swe-
go urzeczywistnienia. W Niej „Pan
przygotował źródło życia”, jak śpie-
wa się w jednym z psalmów. „Szczę-
śliwa jesteś Najświętsza Panno Ma-
ryjo, bo z Ciebie narodziło się Słońce
sprawiedliwości, Chrystus, który jest
naszym Bogiem”, śpiewa dzisiejsza
liturgia.

(G.R.)

9 września: 23. niedziela zwykła

Mdr 9,13– 18b
Flm 9b-10.12– 17
Łk 14,25– 33

Trzeba także usiąść, jeśli chce się
zostać uczniem Jezusa.

Usiąść oczywiście nie po to, że-
by odpocząć i podrzemać, lecz aby
zdać sobie sprawę z powagi zadania,
którego chcemy się podjąć. Jezus
nie chce uczniów ślepych i płytkich:
„Szły z Nim wielkie tłumy. On zwró-
cił się i rzekł. . .” Wiara w Jezusa
musi być racjonalna, świadoma, nie
może opierać się na emocjonalnym
i prowizorycznym entuzjazmie. Cho-
dzi bowiem o przygodę wymagającą,
bo wielką, wręcz Bożą, ponieważ
chodzi o przedkładanie Boga ponad
wszystko, jak uczynił Jezus w swo-
jej ludzkiej wolności aż po niesienie
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krzyża za nas, czyli po umiłowanie
nas, aż po danie swego życia za nas.

Jezus domaga się wszystkiego,
prosi o nowy, swój sposób życia
i daje go. Trzeba więc wyrzec się
wszystkiego, aby wejść do wyższego
życia: Jego życia, ludzkiego życia
Syna Bożego.

Na dobrą sprawę to, czego Je-
zus wymaga od swoich uczniów, sam
jako pierwszy zrealizował, oddala-
jąc się stopniowo od rodziny, żeby
poświęcić się całkowicie królestwu
Bożemu. Matka Jezusa, Maryja, oso-
biście przeżyła to oddalanie się. Już
jednak w chwili Zwiastowania była
gotowa powiedzieć „tak” mistycznej
przygodzie, do której była wzywa-
na, ale też z pełną świadomością
swojej wolnej inteligencji wyjawiła
nurtujący Ją problem: „Nie znam
męża”. Później poddała całą swoją
wolność Bogu, dla którego „nie ma
nic niemożliwego”.

(G.S.)
16 września: 24 niedziela
zwykła

Wj 32,7 – 11.13– 14
1 Tm 1,12– 17
Łk 15,1 – 32

Któż nie zna przypowieści o zaginio-
nej owieczce, o zgubionej monecie
i o synu marnotrawnym? W rze-
czywistości chodzi o przypowieści
mówiące o odnalezieniach, o Bogu,
który jest Pasterzem i Ojcem, który
nie chce nikogo stracić, bo kocha
wszystkich i wszystkich chce zba-
wić. Są to trzy wariacje na temat
niestrudzonego miłosierdzia Boga,
cieszącego się, gdy może przebaczać
nawracającym się i powracającym do
Niego, łącznie ze starszym bratem

z trzeciej przypowieści. Wszyscy po-
trzebują zbawienia, także, a może
przede wszystkim ci, którzy uwa-
żają się za sprawiedliwych. Starszy
brat uosabia właśnie tych wszyst-
kich, którzy są przekonani, iż mogą
rościć sobie prawo do Boga z powodu
ich dobrego postępowania, tak jakby
zbawienie było zapłatą za ich dobre
uczynki. Siedzą w domu jak poddani,
zamiast jak synowie, a tym samym
jak bracia, cieszyć się wraz z ojcem,
że brat grzesznik powrócił do domu.

Także Maryja została zbawiona
przez miłosierdzie Ojca, który wła-
śnie dlatego, iż prosił Ją, by została
Matką Jego Syna, chciał, aby była
niepokalana, dlatego zachował Ją od
grzechu już w chwili poczęcia, an-
tycypując Jej łaskę Chrystusowego
Zbawienia.

Dlatego Maryja sławiła miło-
sierdzie Boże rozciągające się na
wszystkie pokolenia, doświadczyw-
szy w pełni na sobie nieskończonego
miłosierdzia Bożego. Jezus objawił
nieogarnioną głębię miłosierdzia Oj-
ca, Maryja zaś poświęciła się służbie
miłosierdziu, które zbawia.

(G.S.)

23 września: 25. niedziela
zwykła

Am 8,4 – 7
1 Tm 2,1 – 8
Łk 16,1 – 13

Jezus interesuje się naszymi pie-
niędzmi, ale jak zawsze w sposób
bulwersujący.

Można było oczekiwać, że wygłosi
piękną naukę na temat nieuczciwo-
ści oszusta, On tymczasem chwali
go. Niestety, prawdziwe jest to, że zło
jest czynione dobrze, sumiennie, do-
bro zaś wręcz odwrotnie. Jezus uczy
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nas z poczuciem humoru, jak dobrze
inwestować. Pieniądz sam w sobie
nie jest zły, może być pomocny, je-
żeli jest używany w dobrym celu,
gdy posługujemy się nim, żeby po-
móc innym, kiedy dzielimy się nim,
kiedy niesie radość potrzebującym,
a w konsekwencji temu, kto go daje.
Należy więc wymieniać pieniądze na
miłość braterską.

Prawdziwym, wielkim interesem
jest życie wieczne, jest ono tą „wielką
rzeczą”; pieniądze zaś są tą „drob-
ną rzeczą”. Kiedy jednak jest się
uczciwym rządcą tej drobnej rze-
czy, będzie się wiernym również gdy
będzie chodziło o wielką sprawę,
mogącą zagwarantować nam dobro,
którego nikt nam nie ukradnie.

Pieniądz jest straszliwym zwo-
dzicielem. Napisał ktoś, iż pieniądz
jest dobrym sługą, lecz jest straszli-
wym panem. Jest się przekonanym,
że się go posiada, a tymczasem to on
ma nas, wyobcowuje nas i czyni nie-
wolnikami. Musimy wybierać: „Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie”.

W domu Maryi nigdy nie było
dużej ilości pieniędzy. Była wierna
w drobnej rzeczy, lecz zawsze służąc
wielkiej: Bogu i Jego woli od zwiasto-
wania przez nawiedzenie, narodziny,
ofiarowanie w Świątyni, po ukryte
życie w Nazarecie. Maryja jest także
wzorem zdecydowania i wierności.

(G.S.)

30 września: 26. niedziela
zwykła

Am 6,1a-4 – 7
1 Tm 6,11– 16
Łk 16, 19 – 31

Tematem przewodnim tej słynnej
Jezusowej przypowieści jest odwró-
cenie losu: syty i obojętny bogacz,

nawet nie dostrzegający biedaka,
jest potępiony, biedak zaś wyniesio-
ny do chwały. W formie opowieści
Jezus mówi kolejny raz o błogo-
sławieństwach, obiecujących ubogim
królestwo, a sytość głodnym, boga-
tym zaś i sytym głód i upadek. Ta
sama nauka wypływa z Magnificat:
Wszechmocny „przejawia moc ra-
mienia swego, rozprasza ludzi pysz-
niących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa
pokornych. Głodnych nasyca dobry-
mi, a bogatych z niczym odprawia”
(Łk 1,51 – 53).

I nie pomoże nawet wskrzeszony
umarły, żeby zmienili zdanie ci, któ-
rym pieniądze zamknęły serce dla
Boga i dla bliźnich.

Pieniądze są potężnym znieczu-
leniem! To właśnie stało się po
wskrzeszeniu Łazarza, brata Maryi
i Marty: przywódcy żydowscy nie
chcieli uwierzyć w Jezusa, dlatego
postanowili wówczas zabić Go (por.
J 11,53).

Maryja osobiście doświadczyła
prawdziwości tej przypowieści. Bóg
wywyższający ludzi żyjących w mi-
zernych warunkach wywyższył Ją
tak, że będzie błogosławiona przez
wszystkie pokolenia.

Motorem całej historii jest mi-
łosierna miłość Boga, odwracająca
radykalnie kryteria wielkości i świa-
towego powodzenia. Magnificat jest
proroctwem prawdziwej historii peł-
nej radości.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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Na stadion w Trąbkach Wielkich doprowadzona
została woda i przygotowana „łaźnia polowa” do
użytku pielgrzymów.

Tradycyjnie gościlimy pielgrzymów udających się
pieszo na Jasną Górę, zupa proboszczówka cieszyła
się ogromnym powodzeniem.9



BUDUJEMY KOŚCIÓŁ W CZERNIEWIE

Od poświęcenia placu budowy
w czasie Mszy św., odprawionej
w dniu 29 czerwca, sporo już dokonali
mieszkańcy Czerniewa i Czerńca. Pod
koniec lipca otrzymaliśmy ostatecz-
nie zezwolenie na budowę kościoła.
Po wykonaniu wykopów, w których
ofiarnie pomagał nam Józef Sro-
ka, Przewodniczący Rady Parafialnej
i wytyczeniu planu pod ławy funda-
mentu, został najpierw wylany chudy
beton, na nim ułożono zbrojenie pod
ławy i pod słupy, które będą pod-
trzymywać całą budowlę. W sobotę
28 lipca przy pomocy pompy zosta-
ły zalane betonem ławy fundamentu
pod prezbiterium i pomieszczenia so-
cjalne. Zużyto 58 m3 betonu. W sobo-
tę 4 sierpnia uzupełniono wylewanie
ław fundamentu. Zużyto 18 m3 be-
tonu. Razem wylano 76 m3 betonu.
Przyszła pora na położenie izolacji
pionowej i poziomej oraz wylanie
betonem posadzek pod częścią pod-
piwniczoną.

Dotąd zakupiono: 9 ton cemen-
tu, 19 rolek papy, 130 m bednarki,
216 kg lepiku, 8 ton stali zbroje-
niowej, 1 tysiąc pustaków-bloczków
cementowych, zamówiono 58 m3 be-
tonu oraz 120 litrów abizolu, kilka
worków wapna. Koszty są ogrom-
ne. Dlatego gorąco proszę wszystkich
parafian o włączenie się w dzieło
budowy kościoła ku czci Miłosier-
dzia Bożego, w którym pokładamy
nadzieję przebaczenia win naszych
i dostąpienia zbawienia. Kamień wę-
gielny kościoła został przywieziony
z Fatimy i z La Salette – wielkich
sanktuariów Maryjnych Europy.

By móc kontynuować prace bu-
dowlane, zdecydowaliśmy na Radzie

Duszpasterskiej, by comiesiąc, w każ-
dą drugą niedzielę miesiąca wyzna-
czeni parafianie odwiedzili wszystkie
rodziny parafii, prosząc o skromną
ofiarę na potrzeby budowy kościoła.

Podaję do wiadomości osoby, które
w poszczególnych wioskach zbierać
będą „dar serca” na budujący się
kościół w Czerniewie.

W Trąbkach Wielkich p. Jadwi-
ga Pianowska i p. Dorota Jaszewska
z Przymierza Rodzin i wspólnoty
neokatechumenalnej odwiedzać będą
domy przy ulicach: Sportowej, Le-
śnej, Pasteura, Krótkiej, Pocztowej;
p. Monika Kolendo i p. Krzysztof Szy-
mański ze wspólnoty neokatechume-
nalnej – przy ulicach: K. Pawłowskiej,
Polonii Gdańskiej i na osiedlu; p. Mał-
gorzata Doroch i p. Dorota Maucha –
przy ulicach: Parkowej i Gdańskiej.

W Ełganowie: p. Halina Lewań-
czyk z Czerniewa i p. Jan Chmielew-
ski – przy ulicach: Macierzy Szkolnej,
Łąkowej i Asfaltowej, od dawnej roz-
lewni do końca; p. KazimieraKarnath
z Czerńca i p. Marianna Kisicka –
przy ulicach: Szkolnej, Asfaltowej, od
p. Oroń do sklepu włącznie.

W Kleszczewie: p. Krystyna Sien-
kiewicz (sołtys wCzerniewie) i p.Mał-
gorzata Kujawska odwiedzą Klesz-
czewo Górne, od p. Wenzlów do
p. Kolibskich; p. Maria Zulewska
z Czerniewa (ofiarodawca działki pod
kościół) i p. Maria Sautycz z Klesz-
czewa (grupa neokatechumenalna)
odwiedzą Kleszczewo Dolne, od Le-
śniczówki do p. Tiborskich i p. Platów.

ks. Edward Szymański
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Fundamenty kościoła w Czerniewie, stan prac 18 sierpnia 2001.

Kwesta

Z czytelnikami „Kany” chciała-
bym się podzielić refleksjami po zbiór-
ce pieniędzy na rzecz budowy kościoła
w Czerniewie, która odbyła się w dru-
gą niedzielę sierpnia. Muszę przyznać,
że kilka, a może kilkanaście lat temu,
nie podjęłabym się tego zadania, ale
obecnie, na prośbę księdza probosz-
cza, zgodziłam się chętnie. Co prawda
im bardziej zbliżał się termin zbiorki,
tym bardziej zaczęły ogarniać mnie
obawy, jak zostaniemy przyjęci.

Nasz rejon obejmuje ulice: Poczto-
wą, Sportową, Krótką, Leśną i Pasteu-
ra. Po obiedzie, o godz. 13.00 wraz
z Dorotą i Zdzisławem Jaszewski-
mi wyruszyliśmy z domu. Parafianie
przyjmowali nas na ogół bardzo życz-
liwie, niektórzy wręcz czekali z przy-
gotowanymi pieniędzmi. Byli i tacy,
którzy mówili, że nie widzą potrzeby
budowy kościoła w Czerniewie, ale
– co mnie zaskoczyło – też dawali

pieniądze. Niektórzy zapewniali, że
wpłacą ofiary w przyszłym miesiącu.
Zaledwie kilka rodzin zadeklarowało,
że w ogóle nie będzie wspomagać
dzieła budowy kościoła w Czerniewie.
Ich postawę też rozumiem. Być mo-
że z czasem zmienią zdanie i wtedy
będzie to szczery dar ich serca. Kil-
ka osób, które były podczas zbiórki
nieobecne lub wtedy nie mogły wpła-
cić, przyniosły pieniądze do domu.
W sumie, tylko podczas niedzielnej
zbiórki, zebraliśmy 1215 zł. Wszyst-
kim ofiarodawcom, za każdą złożoną
kwotę, składam serdeczne Bóg zapłać.
Myślę, że dzięki wysiłkowi całej para-
fii, w niedługim czasie będzie mogła
powstać świątynia Miłosierdzia Bo-
żego w Czerniewie, rzeczywiście na
większą chwałę Bożą.

Życzę, aby Pan Bóg każdemu
z ofiarodawców po stokroć wynagro-
dził jego wkład w to dzieło.

Jadwiga Pianowska
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MIGAWKI Z PLACU BUDOWY
Czerniewo, 18 sierpnia 2001 r.
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POKŁOSIE PIELGRZYMKI DO FATIMY
w dniach od 2 – 18 lipca 2001 r.

Pielgrzymka była planowana od
września 2000 r. Już wtedy z p. dy-
rektorem Gimnazjum Mariuszem
Paradeckim zarezerwowaliśmy au-
tokar wysokiej klasy w biurze piel-
grzymkowym „San Alberto” działa-
jącym przy parafii św. Brata Alberta
w Gdańsku na Przymorzu. Zaczę-
liśmy zachęcać nauczycieli, innych
parafian, a także poza parafią, do
udziału w bardzo atrakcyjnej piel-
grzymce (wtedy jeszcze nie myśla-
łem o budowie kościoła w Czer-
niewie, inaczej pewnie wycofałbym
się z udziału w niej). Moim życio-
wym pragnieniem było odbycie piel-
grzymki do Lourdes, Fatimy i Ziemi
Świętej.

W Lourdes Matka Najświętsza
potwierdziła ogłoszony przez papie-
ża Piusa IX dogmat o Jej Niepo-
kalanym Poczęciu i zachęciła do
odmawiania różańca. Tu szczegól-
nie gromadzą się chorzy z całego
świata, a wielu doznaje uzdrowie-
nia.

Fatima, to miejsce, skąd Matka
Boża przepowiedziała nawrócenie
Rosji, jeśli papież poświęci świat Jej
Niepokalanemu Sercu. Matce Bożej
Fatimskiej zawdzięcza swoje ocale-
nie po zamachu 13 maja 1981 r.
papież Jan Paweł II. On też w roku
2000 pozwolił ogłosić trzecią tajem-
nicę fatimską, która dotyczyła jego
osoby. Dane mi było pielgrzymować
do tych sanktuariów. Ufam, że da
mi Bóg łaskę odbycia pielgrzymki do

Ziemi Świętej, gdzie w Jerozolimie,
w Wieczerniku Pan Jezus ustanowił
Eucharystię i Kapłaństwo. Pośród
kapłanów mówi się, że każdy kapłan
powinien być w Wieczerniku i na
Golgocie.

Do ostatnich dni wydawało się,
że pielgrzymka nie dojdzie do skut-
ku, bo wycofało się 14 osób. Mimo
braków, dzięki życzliwości księdza
Eugeniusza Stelmacha, szefa biu-
ra pielgrzymkowego, pielgrzymka
została zaakceptowana.

Spośród księży dekanatu, oprócz
piszącego, uczestniczyli w niej ks.
Proboszcz Bronisław Chudy z Kło-
dawy i ks. Proboszcz Kazimierz
Glama z Postołowa.

W czasie pielgrzymki odprawia-
liśmy codziennie Mszę św., najczę-
ściej w hotelach, ale i na parkingu,
na świeżym powietrzu przy hotelu,
rzadziej w świątyniach, bo niestety
tu było najtrudniej. Na przykład,
w katedrze św. Marka w Wenecji
kategorycznie odmówiono nam po-
zwolenia na odprawienie Mszy św.,
choć uważaliśmy, że miejsce i czas
były stosowne. Mieliśmy szczęście
odprawić Mszę św. w miejscu obja-
wień w Fatimie i La Salette, gdzie,
ku naszemu zaskoczeniu, powitał
nas ksiądz z Sobieszewa, przeby-
wający tam na urlopie, a do kon-
celebry dołączył, gdyśmy już byli
przy ołtarzu, ks. Wikariusz z Prusz-
cza Gdańskiego z grupą młodzieży.
Cieszę się, że wszyscy pielgrzymi
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brali udział w codziennej Mszy św.
i przystępowali do Komunii św.

Nastrój i atmosfera wśród piel-
grzymów były bardzo dobre. Pan dy-
rektor tym razem nie doświadczał
nas forsownymi marszami. Wszy-
scy pielgrzymi byli pełni uznania
dla wspaniałych kierowców, peł-
nych życzliwości dla nas. Codziennie
ubrani w świeże koszule, krawaty,
bezbłędnie poruszali się w miastach
i na trasach zachodniej Europy.

Dzięki obecności wśród pielgrzy-
mów p. dentystki, nikt nie odważył
się skarżyć na zęby (bo miała z sobą
przyrządy do ich usuwania), rzadko
też zdarzały się inne dolegliwości,
które „od ręki” usuwała.

17 dni pielgrzymowania to dłu-
ga trasa, która prowadziła przez
Niemcy, Belgię, Francję nad Oce-
an Atlantycki, Portugalię, Gibral-
tar, Ceutę (na kontynencie afrykań-
skim), Hiszpanię, KsięstwoMonaco,
Włochy, Austrię, Słowację i w Polsce
– Jasną Górę, gdzie odprawiali-
śmy ostatnią pielgrzymkową Mszę
świętą. Na trasie pielgrzymki zna-
lazły się sanktuaria w Santiago de
Compostela, Fatimie i La Salette.
Fatimskie Sanktuarium zbudowane
jest na wzór Sanktuarium w Lour-
des, ale jest o wiele skromniejsze,
choć imponująco wyglądają proce-
sje ze świecami każdego wieczoru
o godzinie 21.30. Wyruszającym na
daleki szlak pielgrzymom zalecam
najpierw Fatimę, a potem Lourdes.

Niezapomniane wrażenie pozo-
stawia Sanktuarium w La Salet-
te, położone na wysokości 1800 m
n.p.m., nad nim wznoszą się jeszcze
góry, sięgające 2700 m. Na odcinku

15 kilometrów droga wije się w górę
nad przepaściami. Niektórzy bali
się nawet spoglądać w otwierające
się pod nami czeluści. Klasztor, ko-
ściół i Dom Pielgrzyma to jedyna
zabudowa tego miejsca objawień.
Tam też kończy się droga. Dalej są
góry, dostępne tylko dla pieszych
turystów.

Z Fatimy i La Salette przywio-
złem kamienie węgielne pod budowę
kościoła w Czerniewie.

Niezwykłymi dla mnie miejsca-
mi są Mont St. Michel nad Kanałem
LaManche, Santiago de Compostela
w Hiszpanii, czyli grób św. Jaku-
ba Apostoła, Fatima, La Salette
oraz katedry w Sewilli, Bordeaux,
Madrycie, Toledo i św. Marka w We-
necji. Prezentem dla parafii jest
przywieziona z Fatimy piękna figu-
ra Matki Bożej (zdjęcie na okładce).
Będzie ona w przyszłości umiesz-
czona w specjalnej kaplicy kościoła
w Czerniewie.

Dziękuję księżom Wiesiowi Stol-
cowi i Krzysiowi Sroce za zastęp-
stwo, państwu Pianowskim i Józio-
wi Sroce za opiekę nad kościołem
i plebanią w czasie mojej nieobec-
ności. Dziękuję księżom z Kłoda-
wy i Postołowa za miłą współpra-
cę w duchowym przewodniczeniu
pielgrzymce. Szczególne podzięko-
wania składam p. dyrektorowi Pa-
radeckiemu za życzliwą wyrozu-
miałość i wszystkim uczestnikom
pielgrzymki za życzliwość i wielką
subordynację. Dziękuję wspaniałym
kierowcom i pani pilot za przewod-
nictwo.

ks. E. Szymański
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NA SZLAKU PIELGRZYMKO-WYCIECZKI DO FATIMY

Cały rok trwały przygotowania
do wyjazdu. Najtrudniejszym za-
daniem okazało się zebranie gru-
py ludzi, których nie przerażały
trudy podróży (trasa liczyła około
10000 km.). Myślę, że dzięki mo-
dlitwom naszego księdza Edwarda
Szymańskiego i uporowi Mariusza
Paradeckiego podróż doszła do skut-
ku.

Nadszedł długo oczekiwany
dzień 2 lipca 2001 – dzień wy-
jazdu. Jeszcze ostatnie pożegnanie,
nawet wójt gminy Błażej Konkol
przyszedł i życzył nam bezpiecznej
podróży. Później Msza w naszym
sanktuarium i ruszamy w drogę. Je-
dziemy nowym autobusem, w któ-
rym klimatyzacja działa świetnie.
Celem naszej podróży jest Fatima
– niewielka miejscowość w środko-
wej Portugalii – światowy ośrodek
kultu maryjnego. Upamiętnia obja-
wienie się w 1917 roku Matki Bożej
trojgu pastuszkom: Łucji, Francisz-
kowi i Hiacyncie. Zanim jednak tam
dotrzemy, zwiedzamy inne miasta.

Jednym z najstarszych miejsc
pielgrzymkowych w Europie jest
Santiago de Copmostela z piękną,
wyniosłą katedrą, której architek-
tura wywiera wrażenie na wielu
uczestnikach naszej wyprawy. San-
tiago leży w północno-zachodniej
Hiszpanii, na zachodnim pogórzu
Gór Kantabryjskich, około 30 km
od wybrzeża Oceanu Atlantyckie-
go. Miasto powstało i rozwinęło się
wokół sanktuarium, zbudowanego

w I połowie IX wieku w miejscu,
gdzie odkryto grób Apostoła Jakuba
Starszego.

W świątyni znajduje się najwięk-
sza na świecie kadzielnica. Szcze-
gólnie interesująca jest rzeźba Apo-
stoła, umieszczona w prezbiterium.
Obowiązkiem każdego pielgrzyma
jest objęcie figury św. Jakuba.
W podziemiach świątyni znajduje
się relikwiarz, który zawiera od-
kryte we wczesnym średniowieczu
kości Apostoła.

Znak niezawodnej nadziei
Pani jaśniejsza niż słońce

Dnia 6 lipca docieramy do Fa-
timy – miejsca wymarzonego i ta-
jemniczego, znanego z pielgrzymek
papieża Jana Pawła II. Moje spo-
tkanie z Fatimą na zawsze pozosta-
nie mi w pamięci, jako spotkanie
z Matką Boską Fatimską, spotkanie
z nadzieją i wiarą.

W Fatimie uczestniczymy
w dwóch Mszach koncelebrowa-
nych przez naszych księży: Edwarda
Szymańskiego, Bronisława Chude-
go i Kazimierza Glamę. Pierwsza
Msza zostaje odprawiona w bocznej
kaplicy, tam otwieramy swe serca
i powierzamy Matce Najświętszej
intencje naszego pielgrzymowania.
W gardle czujemy „kluskę”, pła-
czemy i wiemy, że w obliczu Matki
Bożej jesteśmy tacy mali. Kierujemy
nasze myśli ku Bogu. . .
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Autorka artykułu z mężem i córką na tle bazyliki
w Fatimie.

Druga Msza rozpoczyna się o go-
dzinie 7.00 i odprawiona zostaje
w kaplicy objawień. Tam właśnie
stoi figuraMatki Najświętszej, w ko-
ronie której tkwi kula, ofiarowana
przez papieża Jana Pawła II. Razem
z nami uczestniczą w tej Mszy inni
pielgrzymi z Polski – z Bydgoszczy i
Śląska. Wszyscy jesteśmy wzrusze-
ni, cały czas mamy świadomość, że
nasz Papież właśnie tutaj 13 maja
1982 roku dziękował za ocalenie
życia i na kolanach poświęcił Ko-
ściół i całą ludzkość Niepokalanemu
Sercu Marii. Dziękujemy Bogu za
to, że tu jesteśmy, za to, że możemy

dotknąć miejsc, w których
ukazała się Pani „jaśniej-
sza niż słońce”. Modlimy się
we własnych intencjach, ale
także w imieniu tych, którzy
nas o to prosili.

O godzinie 21.30 uczest-
niczymy w modlitwach na
terenie sanktuarium, odma-
wiamy cząstkę różańca w ka-
plicy objawień, a następnie
bierzemy udział w procesji ze
świecami. Procesja odbywa
się na placu przed bazyliką
Ta chwila jednoczy wszyst-
kich – Portugalczyków, Hisz-
panów, Polaków, Anglików,
Francuzów i Włochów, zdro-
wych i chorych – wspólnie
modlimy się do Fatimskiej
Pani. I znowu przeżywamy
wzruszające chwile, mamy
świadomość, że ten czas i to
miejsce są niezwykłe. Póź-
niej wracamy do hotelu peł-
ni radości, śpiewając pieśni
maryjne.

Spotkanie z piękną Panią
z La Salette

Kolejnym niezwykłym miejscem
naszej pielgrzymki było La Salette,
położone w Alpach Wysokich, we
Francji. Droga wiodąca do sank-
tuarium dostarczyła nam mocnych
wrażeń. Wjazd na wysokość 2200 m
n.p.m. po krętych, stromych i wą-
skich drogach nie był łatwy ani
dla wspaniałego kierowcy – pana
Zbyszka, ani dla nas. Żartowaliśmy,
że ksiądz proboszcz chce zabrać nas
„żywcem” do nieba. Wielu z nas

19



czuło drżenie nóg i serca, kiedy spo-
glądało z góry w czeluście przepaści.
Inni zaś ze stoickim spokojem po-
dziwiali przepiękne widoki. Ksiądz
przewodniczył wspólnej modlitwie,
bo jak mówił, gdyby coś się sta-
ło. . . Zbliżaliśmy się do nieba –
dosłownie i w przenośni.

Wreszcie dotarliśmy do celu. Na
górze ujrzeliśmy dom pielgrzyma
z piękną kaplicą, w której zamiast
witraży są okna. Ukazują one szczy-
ty Alp całe w chmurach (dzieło ludz-
kie i dzieło Boga tuż obok siebie).

W sanktuarium spotykamy księ-
dza z Polski, który opowiada nam
historię objawienia w La Salet-
te i umożliwia odprawienie Mszy
w niezwykłej kaplicy. W tej Mszy
uczestniczy także grupa młodzie-
ży z Gdańska wraz z opiekunką.
Wspólnie się modlimy i przeżywamy
spotkanie z Piękną Panią. Napełnia

nas ono radością. Msza nabiera mi-
stycznego charakteru – tak wysoko,
modlimy się w promieniach zacho-
dzącego słońca, które oświeca nasze
serca i umysły, a także mówi do nas
więcej na szczytach Alp niż u ich
stóp.

Po Mszy zwiedzamy kościół,
idziemy do źródełka, które wytry-
snęło tam, gdzie siedziała Maryja
dnia 19 września 1846 roku. Woda
z tego źródełka użyta z wiarą, doko-
nała wielu uzdrowień i nawróceń.

La Salette wymaga od pielgrzy-
mów wyciszenia i skupienia, mimo
wysokości daje poczucie bezpieczeń-
stwa i całkowitego spokoju. Tam
rozpoczynamy wędrówkę w głąb
siebie, jesteśmy tak blisko Boga
i tak blisko nieba.

Barbara Paradecka

Uczestnicy pielgrzymko-wycieczki na tle figury Matki Bożej w La Salette.
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MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA

Joachim i Anna to imiona ro-
dziców Maryi. Małżonkowie byli już
w podeszłym wieku. Długie lata
oczekiwali potomstwa jednak bez-
skutecznie. Stało się to wielkim
bólem i cierpieniem ich obojga. Szu-
kali pociechy w swoim utrapieniu.

Joachim oddalił się na czterdzie-
ści dni w miejsce pustynne gdzie
modlitwą, pokutą i postem prosił
o dar potomstwa. W ten sposób
okazuje swą ofiarną miłość do żo-
ny; pragnie obronić jej kobiece ciało
przed trudem postu i pokuty, aby
było zdolne przyjąć dar życia. Uka-
zuje mu się Anioł pocieszając go.

Imię Joachim znaczy inaczej
przygotowanie Panu; prawdziwy oj-
ciec duchowy.

Anna oczekiwała powrotu męża
ufną prośbą do Boga i czystym ser-
cem. W niej w sposób szczególny
ujawniła się łaska poprzez dar ma-
cierzyństwa. Jest to tytuł do chwały
dla matki oczekującej potomstwa.

Imię Anna znaczy inaczej łaska;
to dar Boży.

Maryja Niepokalanie Poczęta,
uproszona u Boga, znaczy rów-
nież – poczęta bez grzechu czy też
wybrana przez dawcę życia, gdyż
w Jego mocy jest wszelka władza.

Halina Kanka

WYCHOWANIE JEST PROSTĄ EMANACJĄ
stanu moralnego świata dorosłych

U większości współczesnej za-
chodniej młodzieży występuje bar-
dzo niska świadomość różnicy mię-
dzy moralnym dobrem i złem; (. . .)
poczucie kompletnego bezsensu ludz-
kiego życia oraz całkowity brak tzw.
kodeksu honorowego, występującego
ongiś nawet u przestępców (. . .).

W takim i podobnym duchu wy-
powiadał się członek zespołu ds.
etyki badań naukowych MEN, hi-
storyk filozofii, były rektor Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ksiądz prof. Stanisław Wielgus –
biskup płocki, podczas prelekcji wy-

głoszonej w ramach cyklu wykła-
dów organizowanych w KUL przez
Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Lublinie.

Trzeba przyznać, że słowa te,
płynące z ust tak wybitnego znaw-
cy przedmiotu, zabrzmiały niezwy-
kle groźnie. Obserwując pogłębiają-
cy się kryzys wychowania w Polsce
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
niestety, właśnie w tej dziedziniema-
my szansę najszybciej dogonić kraje
Unii Europejskiej, o ile nie nastąpi
przebudzenie społeczeństwa. Cha-
os moralny, towarzyszący procesowi
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przejmowania zachowań od rozwi-
niętych demokratycznych krajów za-
chodnich, pogłębiają głęboko wryte
nawyki stanowiące spuściznę sys-
temu totalitarnego. Ogromna więk-
szość naszych rodaków, spragnio-
na dóbr materialnych, do których
przedtem nie miała dostępu, nieuf-
nie i nerwowo reaguje na rosnące
fortuny dawnej i nowej nomenkla-
tury. I w tej oto sytuacji dominujące,
liberalne media promują styl życia
człowieka „wyzwolonego”, nie pod-
legającego jakiemukolwiek kodek-
sowi wartości. Tymczasem, zgod-
nie z tysiącletnią tradycją państwa
polskiego, preambuła obowiązującej
Ustawy o systemie oświaty z dnia
19 lipca 1991 r. wyraźnie mówi, że
„Nauczanie i wychowanie – respek-
tując chrześcijański system wartości
– za podstawę przyjmuje uniwer-
salne zasady etyki. . .”. W efekcie
widocznych rozbieżności, rodzice za-
czynają tracić orientację, co jest do-
bre, a co złe, a młodzież z wpojonymi
zasadami moralnymi zaczyna zasta-
nawiać się, czy przypadkiem nie
należy do „ciemnogrodu” skupiają-
cego ludzi drugiej kategorii. Jedynie
ci postępujący zgodnie z hasłem
„mieć nad być”, czują się wspaniale,
mając wiatr w żaglach.

Kim są ci „eksperci od dobrych
rad”, którzy, gdy się ich w dysku-
sjach przypiera domuru, chowają się
za przewrotnie interpretowaną Kar-
tę PrawCzłowieka, a nawet obłudnie
powołują się na najwyższe autory-
tety moralne. Ludzie ci, posiadający
najczęściej tytuły profesorskie w ta-
kich dziedzinach, jak: prawo, me-
dycyna, psychologia czy socjologia,
misternie wykreowani przez naj-
popularniejsze (najbogatsze) mass

media, z żarliwością godną lepszej
sprawy bronią prawa bardziej życz-
liwego dla oprawcy niż dla ofiary.
Czym należy tłumaczyć taką po-
stawę? Wiadomo, że owi piewcy
relatywizmu, w szczególności mo-
ralnego, mają komfortową sytuację,
gdyż z jednej strony ich popular-
ność i udział w gremiach decyzyj-
nych zapewnia im życie w luksusie,
z drugiej – narastająca przestępczość
nie zagraża ich środowiskom, gdyż
mieszkają przeważniew strzeżonych
dzielnicach willowych, a swoje dzieci
i wnuki oddają do ekskluzywnych
szkół i renomowanych, zagranicz-
nych uczelni.

Należy tu również wspomnieć
o nocnych audycjach telewizyjnych
typu talk-show, w których np. dwie
grupy dyskutują na tematy drastycz-
nych zjawisk socjologicznych. Prze-
bieg tych spotkań jest następujący:
dobrze prezentujący się, obdarzony
erudycją prowadzący dziennikarz,
z wytrenowaną pewnością siebie
(ma świadomość, że reprezentuje
poglądy wpływowych elit w naszym
państwie), dyskretnie utożsamia się
z grupą przedstawiającą kontrower-
syjny sposób zachowania, naszpiko-
waną utytułowanymi „ekspertami”.
Za pomocą starannie dobranych py-
tań gnębi swoich adwersarzy, którzy
mają odwagę przeciwstawić się „no-
woczesnemu” sposobowi myślenia,
i optować za formułą tradycyjnego
wychowania. Mamy tu do czynie-
nia z chwilowym zwycięstwem zła
nad dobrem w świetle jupiterów i w
majestacie polskiego prawa.

To wszystko dzieje się w at-
mosferze zalewania przez mass me-
dia brutalizacją życia w coraz bar-
dziej wyrafinowanych formach. Nie
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oszczędza się nawet świata dziecka.
Jednocześnie utrwala się w nas po-
czucie całkowitej bezsilności wobec
tej patologii.

Nic więc dziwnego, że w tych
skrajnie antywychowawczych wa-
runkach niezwykle trudno prawi-
dłowo wychowywać, gdyż rodzice
i nauczyciele pozbawieni są w ży-
ciu codziennym prawdziwych wzor-
ców. W trudnych momentach wy-
chowawczych pozbawieni pewności
siebie nauczyciele, unikają zdecydo-
wanych reakcji w obawie, że gdy
sprawa ujrzy światło dzienne, ich
los będzie zależał od opinii liberal-
nych luminarzy lub ich rzeczników.
Te same obawy dotyczą większości
dyrektorów i pedagogów szkolnych.
Istnieje przecież świadomość, że z te-
go rodzaju elit wywodzą się ludzie,
którzy wręcz namawiają do brania
miękkich narkotyków w sytuacjach
stresowych, co ma zapewnić większą
sprawność intelektualną i fizyczną.
Promowane są również imprezy mu-
zyczne nastawione na ekstremalne
wyżycie się młodzieży, która ma
podobno niezbywalne prawo do ko-
rzystania ze wszelkich dostępnych,
proponowanych przez show-biznes,
rodzajów rozrywki. Nie można wy-
kluczyć, że wymuszana w ten sposób
miałkość decyzji pedagogów w trud-
nych, a zatem ważnych sytuacjach
wychowawczych, ułatwia w pewnej
mierze werbowanie młodzieży do
sekt, które przedstawiają złudną,
ale jednocześnie bardzo konkretną
receptę na zachowanie się w trud-
nych sytuacjach życiowych.

Długotrwałe, misternie wpajane
społeczeństwu we wszystkich gru-
pach wiekowych pozytywne warto-
ści, wymagające pogłębionych mo-
tywacji, bardzo łatwo zburzyć wy-
trawnym graczom, będącym często

na usługach show biznesu. Wiado-
mo bowiem, że kilku nawet bardzo
słabych uczniów w klasie jest w sta-
nie „położyć” najlepiej przygotowa-
ną przez nauczyciela lekcję.

I w tym prawdopodobnie trzeba
dopatrywać się głównej przyczyny
pogłębiania się kryzysu wychowaw-
czego, mimo ciężkiej, odpowiedzial-
nej pracy większości podmiotów za-
angażowanych w dzieło wychowa-
nia.

Nihilizm, relatywizm, hedonizm
budują społeczeństwo indywiduali-
stów – egoistów, którzy będą chcieli
jedynie konsumować i zaspokajać
własne zachcianki w każdej sfe-
rze potrzeb. Nie będzie ich stać
na „człowieczeństwo” dostrzegają-
ce poza sobą tego drugiego, często
potrzebującego, skrzywdzonego czy
nie nadążającego za tempem rozwo-
ju cywilizacyjnego. Będzie im przy-
świecać zasada, że świat należy do
bogatych, szczęśliwych, osiągających
sukces.

Wydaje się po raz kolejny, że tylko
Kościół może skutecznie, w sposób
merytoryczny, przewodzić polemice
z krzewicielami relatywistyczno-li-
beralnych opcji, gdyż posiada odpo-
wiedni potencjał intelektualny, moż-
liwości przekazywania informacji,
oraz niezbędny autorytet w społe-
czeństwie.

Ta nierówna z pozoru walka ma
szansę powodzenia w oparciu o nie-
jako wrodzone, instynktowne przy-
wiązanie większości ludzi do natu-
ralnego kodeksu wartości, ponieważ
w sytuacjach zagrożenia dążenie do
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życia w oparciu o zasady moralne
staje się wartością nadrzędną.

Takie zwycięstwo na pewno bę-
dzie bezcennym wkładem nasze-
go kraju wnoszonym do wspólnoty
europejskiej. Bezcennym w sensie
dosłownym, ponieważ przeznaczane
już w tej chwili ogromne środki
finansowe nie są w stanie zmniej-
szyć w tych krajach w oczekiwanej
skali postępującej degradacji czło-
wieka, którą mierzy się wzrostem
przestępczości i to w coraz niż-
szych wiekowo grupach. Nie można
bowiem, nawet za największe pie-
niądze, dokonać odrodzenia w proce-
sie wychowania młodego pokolenia,
jeśli nie zostanie przeprowadzona
skuteczna walka z postępującą de-
moralizacją świata dorosłych i nie

zacznie obowiązywać naturalny ko-
deks, który w chrześcijańskim ujęciu
można streścić w słowach: „kochaj
bliźniego swego jak siebie samego”.
Wykazanie słuszności tego właśnie
ostatniego stwierdzenia zadecydo-
wało o wyborze koncepcji niniejszej
publikacji.

Ferdynand Froissart

Autor, doktor nauk fizycznych, jest
wieloletnim nauczycielem szkół pod-
stawowych i średnich, byłym pra-
cownikiem Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz byłym wicekuratorem gdań-
skiej oświaty, mieszka w Pruszczu
Gdańskim.

FESTYN POD GOŁYM NIEBEM

Wakacje to czas zabawy i radości.
Bawić się można nie tylko w rodzin-
nym gronie, popularnością cieszą się
w ostatnich czasach spotkania inte-
grujące lokalne społeczności.

W dniu 12 sierpnia 2001 r. ku
uciesze całej wsi zorganizowano „Fe-
styn pod gołym niebem” w Klesz-
czewie. Mieszkańcy tej uroczej wsi
mogli nie tylko miło spędzić czas, ale
mieli również możliwość sprawdze-
nia się w różnych konkurencjach.
Już od godziny 13.00 zmagali się
wielbiciele gry w szachy i warcaby.
Przeciwnicy walczyli z wielkim zaan-
gażowaniem.Odbył się równieżmecz
piłki nożnej żonaci kontra kawalero-
wie. Mimo ogromnej woli walki, jaką
wykazali już zajęci panowie, zwycię-

stwo fetowali ci, których kondycji
rodzina jeszcze nie zabiera. Po raz
kolejny okazało się, że młodość jest
górą. Organizatorzy zadbali również
o najmłodszych. Kleszczewskie dzie-
ci chętnie brały udział w konkursach
takich jak: wyścig w workach poje-
dynczo i parami, bieg z jajkiem,
tor przeszkód itp. chętnie również
kupowano losy na loterii zorganizo-
wanej przez L. Orzechowską. Odbył
się ponadto konkurs rzutu podkową,
w którym zwyciężyła L. Leszczyń-
ska, przeciągania liny, w którym
zwyciężyło trio: A. Plak, M. Nowacki
i M. Baumgart, oraz konkurs podno-
szenia ciężarka, w którym zwyciężył
L. Gawryjołek.
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Wieczorem przyszedł czas na
odrobinę muzyki. Mieszkańcy Klesz-
czewa chętnie uczestniczyli w kon-
kursie „Szansy na sukces” w za-
bawny sposób poprowadzonej przez
zawodowych muzyków T. Stroynow-
skiego oraz J. Beyera. Prowadzącym
udało się zachęcić do śpiewania nie
tylko rodowitych kleszczewian, po-
za konkursem z powodzeniem wy-
stąpili również szacowni zaproszeni
goście. Po części konkursowej odbył
się krótki koncert w wykonaniu or-
ganizatorów „Szansy”. Występujący
zostali nagrodzeni rzęsistymi brawa-
mi. Zwycięzcami części konkursowej,
zgodną decyzją jury i publiczności,
zostali duet E. Dufke i M. Malinow-
ska oraz S. Jaroń.

Kolejnym punktem programu fe-
stynu byłmecz piłki nożnej pomiędzy
kobietami zamężnymi a panienka-
mi. Po zaciętej, wyrównanej walce
oraz po rzutach karnych zwyciężyły
niezamężne dziewczęta. Po meczu
odbyło się ognisko z pieczeniem kieł-
basek i tańcami. Festyn zakończył się
późnym wieczorem. Dobrze bawią-
cym się kleszczewianom nieśpieszno
było do domów. Miejmy nadzieję, że
przyszłoroczny festyn będzie równie
udany.

Mariola Jankowska

Mieszkańcy wsi Kleszczewo dzięku-
ją organizatorom i sponsorom za
zorganizowanie festynu.

RODZINNY FESTYN SPORTOWY W EŁGANOWIE
22 lipca 2001 r.

– Mamy 25 sołectw na terenie
gminy Trąbki Wielkie, ale jest wśród
nich tylko kilka, gdzie festyny od-
bywają się z taką frekwencją, jak
ten w Ełganowie – powiedział wójt
gminy Błażej Konkol.

Organizatorzy, to LZS i Rada
Sołecka. – Oczywiście niczego nie
udałoby się zrealizować bez wsparcia
wspaniałych sponsorów, za co skła-
damy im serdeczne podziękowania –
powiedział sołtys Zenon Orlikowski.

Wszystkie konkurencje sporto-
we cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Każdy mógł wziąć udział
w konkursie rzutu lotką, gdyż po-
dzielono go na odpowiednie kate-
gorie wiekowe. Wśród dzieci do lat

10 zwyciężył Dawid Pellowski i Łu-
kasz Surma, z młodzieży najdalej
rzucał Marek Surma, wśród kobiet
ex aequo wygrały Barbara Surma
i Renata Bujak, a wśród mężczyzn –
Andrzej Surma. Była jeszcze dodat-
kowa nagroda dla rodziny Surmów,
która zdobyła najwięcej punktów
w tej konkurencji.

Można było popisać się rzutem
do kosza, tu zwyciężyły Iwona i Kin-
ga Kisickie. – Mieszkam tu blisko
i każdą wolną chwilę spędzam na
boisku przy koszu – mówi Kinga.

Bardzo dużo emocji wywołał kon-
kurs przeciągania liny, zwyciężyła
w nim drużyna z Kleszczewa.

Najwięcej braw otrzymała Zofia
Chmielewska za celne rzuty do krę-
gli.
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W pozostałych konkurencjach
zwyciężyli: rzut ringo – Mirek Ślu-
sarczyk, bieg najmłodszych – Ola
Zajączkowska, bieg dzieci 5 – 8 lat
– Magda Kusaj, bieg dzieci 8 – 12
lat – Adam Surma, bieg otwarty
– Damian Niemczyk, podnoszenie
ciężarka – Daniel Dubiela, pchnięcie
kulą – Robert Janiszewski, najcelniej
z pistoletu pneumatycznego strzelali
Anna Grosz i Marek Raczkowski.

Podczas festynu rozegrano dwa
mecze piłkarskie, drużyn z Kleszcze-
wa i Ełganowa – gospodarze wygrali
5 :1 oraz żonatych z kawalerami –
zwyciężyli żonkosie.

Wielką atrakcją była loteria fan-
towa, w której można było wy-
grać organy elektryczne ufundowa-
ne przez Marka Dziekońskiego. –
Wszystkie zyski zostaną przekaza-
ne na rzecz powodzian – powiedział
jeden z członków rady Zygmunt
Schwichtenberg.

Na boisku stała wielka naczepa
ciężarówki, która była zabezpiecze-
niem dla orkiestry w razie niepogody.
Użyczył jej Krzysztof Jagła, któ-
ry prowadził bufet gastronomiczny.
Przy wspaniałej pogodzie mieszkań-
cy bawili się do północy, przygrywała
orkiestra ze Starogardu.

W imprezie uczestniczyła jedna
z najstarszych mieszkanek Ełgano-
wa 90-letnia Małgorzata Masa. Or-
ganizatorzy doręczyli indywidualne
zaproszenia na festyn wszystkim
mieszkańcom, którzy ukończyli 60
lat. Za opiekę nad nimi odpowiedzial-
ny był Grzegorz Olszewski. – Rada
Sołecka planuje w najbliższym czasie
spotkać się z seniorami przy kawie
– zapewnił sołtys.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy uatrakcyjnili
nasz festyn i tym, którzy brali w nim
udział.

Irena Drożyńska

Bardzo dużo emocji wywołał konkurs przeciągania liny. . .
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ŚWIĄTYNIA

Świątynia wznosiła się na ska-
le w Jerozolimie, a dokładniej na
górze Moria, miejscu ofiary Izaaka.
Prawdę mówiąc, powinniśmy mówić
o świątyniach, a nie o świątyni,
bowiem zmienne koleje losu i kolej-
ne zniszczenia nie oszczędziły także
tego świętego miejsca.

Pierwszym człowiekiem, który
postanowił tutaj zbudować dom Bo-
ży, był Dawid. Dotychczas Bóg Izra-
ela dzielił los swego ludu: będąc
koczownikiem pośród koczowników,
Bóg mieszkał w namiocie. Najwyż-
szy, obecny wśród ludzi, dzielił nie-
pewność ich losu. W namiocie tym
została umieszczona Arka Przymie-
rza, zbudowana na pustyni z rozka-
zu Mojżesza, oraz różne przedmioty
liturgiczne. Lud nie wchodził do na-
miotu, natomiast kapłani przynosili
tu codziennie kadzidło i u stóp Pa-
na składali modlitwę ludu. W ten
sposób, Bóg Mojżesza wędrował ze
swoim ludem przez pustynię.

Po licznych kłopotach w cza-
sach Sędziów, Arka popadła w zapo-
mnienie w Kiriat-Jearim i przestano
oddawać jej cześć. Gdy Dawid zdo-
był Jerozolimę i postanowił uczynić
z niej swoją stolicę, odszukał Arkę,
wprowadził ją do Jerozolimy i umie-
ścił w namiocie. Następnie wład-
ca kazał zbudować sobie królewski
pałac ozdobiony rzeźbami z drze-
wa cedrowego. Wówczas stwierdził,
że jest rzeczą niesłuszną, a nawet
nieprzyzwoitą, aby Bóg przebywał
w nędznym pomieszczeniu z płótna.

Należało zbudować Mu dom rów-
nie piękny, a nawet piękniejszy od
pałacu królewskiego.

Prorok Natan powstrzymał bu-
dowlane zamiary króla, oznajmiając,
iż dom dla Boga wybuduje jego
syn, Salomon. Księga Kronik uka-
zuje nam Dawida na krótko przed
śmiercią, gdy daje Salomonowi wska-
zówki, jak ma wyglądać święta bu-
dowla. Miała się składać z trzech
części: pierwszy dziedziniec przezna-
czony dla ludu, drugi dla kapłanów,
wreszcie budynek chroniący Arkę
miał być dostępny dla najwyższego
kapłana i kapłanów podczas szcze-
gólnych uroczystości.

Salomon zastosował się do wska-
zówek swego ojca i zbudował wspa-
niałe sanktuarium. Nie żałował pie-
niędzy. Trzydzieści tysięcy robotni-
ków wysłano do Libanu, aby ści-
nali cedry potrzebne do budowy,
zaś w Jerozolimie trzy tysiące osób
koordynowało prace poszczególnych
ekip. Arcydzieło zostało ukończone
po siedmiu latach. Bóg Izraela otrzy-
mał własny dom.

Salomon nie myślał naiwnie, że
zamknie Boga w cedrowym więzie-
niu. Jego pragnieniem było, aby od
tej pory lud hebrajski miał miejsce
adoracji, uprzywilejowane i otoczone
szacunkiem przez wszystkich, miej-
sce, w którym koncentrowałyby się
modlitwy dwunastu pokoleń.

Bóg był tutaj obecny w sposób
szczególny, tak jak obiecał Jakubo-
wi podczas widzenia z drabiną we
śnie (por. Rdz 28,12). W ten spo-
sób Jerozolima stawała się miejscem
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spotkania Boga z ludźmi. Pan za-
mieszkał pośród swoich dzieci.

Wkrótce po śmierci Salomona,
Królestwo rozpadło się na dwie czę-
ści: państwo północne zwane Izra-
elem i państwo południowe zwane
Judą. To ostatnie obejmowało ziemie
Judy i Beniamina. Na jego terenie
znajdowała się między innymi Jero-
zolima, a więc i świątynia. Właśnie
dlatego święty budynek pozostał nie-
tknięty podczas upadku Izraela pod
ciosami Asyryjczyków, w 721 roku
przed Chr. Natomiast świątynia nie
oparła się żądzy niszczenia Babi-
lończyków, którzy najpierw w 592,
a potem w 586 roku napadli na
Judeę i Jerozolimę.

Po zburzeniu świątyni i wygna-
niu ludu do Babilonii rozpoczął się
okres synagogi i diaspory. Jednakwy-
gnańcy ciągle kierowali swój wzrok
ku Jerozolimie, a prorocy, zwłaszcza
Ezechiel, zapowiadali powrót do Zie-
mi Obiecanej, i odbudowę świątyni.
Wreszcie król perski Cyrus, władca
świata, zezwolił Żydom na powrót
do ojczyzny i na odbudowę świętej
budowli. Było to w 538 roku.

Na drodze odbudowy piętrzyło się
wiele trudności, lecz zachęcany przez
proroków Aggeusza i Zachariasza,
lud Izraela kontynuował dzieło i po
pięciu latach trudów nowa świątynia
została ukończona. Zbudowana na
tym samym planie co stara, druga
świątynia nie była jednak tak bogata,
jak jej salomonowa poprzedniczka.

Przetrwa ona do czasów Heroda,
który ze względów architektonicz-
nych, ale także dyplomatycznych,
postanowił ją odnowić, powiększyć
i upiększyć. Uczynił on ze świąty-
ni prawdziwy klejnot, pokrywając

fronton złotem. Prace były prowa-
dzone na wielką skalę i ciągnęły
się w nieskończoność: rozpoczęły się
w 20 roku przed Chr., a zakończyły
dopiero w 64 roku po Chr.

Jezus często odwiedzał świątynię.
Można Go tam było spotkać z okazji
wielkich świąt pielgrzymkowych, ta-
kich jak Pascha, Pięćdziesiątnica czy
Święto Namiotów, a nawet na święto
Chanuka czy Poświęcenia Świątyni,
choć to ostatnie nie było związane
z obowiązkową pielgrzymką (por. J
10,22– 39).

Jezus przychodził też często do
świątyni w tygodniu poprzedzają-
cym Jego Mękę. „Codziennie za-
siadałem w świątyni i nauczałem”.
Wbrew niektórym poglądom, Jezus
nie był przeciwnikiem świątyni,miej-
sca obecności Boga. Wprost przeciw-
nie, widzimy Go w sytuacji, gdy
wypędza przekupniów, stwierdzając
autorytatywnie, że jest to miejsce
święte, wraz z otaczającym świąty-
nię placem.

Po Wniebowstąpieniu, cała pier-
wotna wspólnota Jerozolimy gro-
madzi się w świątyni, codziennie
trwając na modlitwie (por. Dz 2,46).
Doszczętne zburzenie świątyni przez
Rzymian w 70 roku przyczyni się
do nowego rozumienia świątyni. Od
tej pory nowa świątynia, w której
mieszka Duch Święty, nie jest już
budowlą z kamienia, lecz jest „Ecc-
lesia”, wspólnotą chrześcijan, która
przyjęła miano „Kościoła”.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 5 sierpnia br. od-
było się posiedzenie Rady Duszpa-
sterskiej. Tym razem w posiedzeniu
uczestniczyli zelatorzy Róż Różańco-
wych naszej parafii, oraz przedstawi-
ciele Wspólnoty Neokatechumenal-
nej, działającej także w naszej parafii.

Tematem tego wspólnego posie-
dzenia były sprawy dotyczące naszej
wspólnoty parafialnej, ale dominowa-
ła sprawa budowy kościoła w Czer-
niewie. Na początku, jak zwykle,
spotkanie rozpoczęto modlitwą o Bo-
że błogosławieństwo obradom.

Nastąpnie, po omówieniu róż-
nych spraw parafiii, ks. E. Szymański
przedstawił temat budowy kościoła
w Czerniewie, w którym nawiązał do
problemów finansowych związanych
z tą inwestycją. Przedstawił także
zebranym swój projekt dotarcia do
każdej rodziny parafialnej z prośbą
o dobrowolną ofiarę na ten cel. Przy-
pomniał, że mieszkańcy z Czerniewa
byli zawsze bardzo hojni i wrażli-
wi na potrzeby naszej parafii, tak
więc naszym zadaniem jest się im
odwzajemnić. – Zdaję sobie sprawę
z trudnej sytuacji finansowej wielu
rodzin – powiedział ks. E. Szymań-
ski – ale te rodziny, najczęściej,
na ile mogą, na tyle zawsze sta-
rają się wspierać potrzeby parafii.

Zgodnie uznano, że najlepszym spo-
sobem będzie raz w miesiącu przejść
po rodzinach naszej parafii i ze-
brać dobrowolne ofiary. Jak dodał
ks. proboszcz, są już nawet chętni
podjęcia się tej pracy, co jest bardzo
budujące. Podczas dyskusji uczest-
nicy posiedzenia zaproponowali, aby
w ogłoszeniach niedzielnych ksiądz
proboszcz przekazał wiernym nazwi-
ska osób zbierających ofiary.

W dalszej części obrad ksiądz za-
poznał zebranych z bieżącymi spra-
wami parafialnymi, m. in. przypo-
mniał o zbliżającym się odpuście
parafialnym w dniu 15 sierpnia, jak
też o odpuście tygodniowymw dniach
2 –9 września. Dodał, że w niedzie-
lę 9 września uroczysta Msza św.,
odprawiona przez ks. biskupa, bę-
dzie jednocześnie uroczystością do-
żynkową rolników gmin z powiatu
gdańskiego.

Na koniec zebrani modlitwą za-
kończyli swoje posiedzenie, a ksiądz
Podziękował wszystkim za udział
i pomoc w realizacji parafialnych
inicjatyw.

Józef Sroka
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z lipca to WAKACJE.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery oznaczone cyframi utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem.
Tak jak w poprzednich miesiącach, należy odciąć zaznaczony pasek na
dole strony, na nim wpisać rozwiązanie, na drugiej stronie swoje imię,
nazwisko i adres. Kuponu tego nigdzie nie naklejamy, tylko w takiej
postaci wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 23 września).

Poziomo: 1F. Mieszkanie króla. 2A. Buduje pajęczynę. 3F. Mama i tata.
5B. Ostrzega przed złem, zachęca do dobra. 5K. Wysłany z wakacji.
7E. Chodzi powoli. 7J. Żyto, owies. 8B. Rzeka lub choroba.
Pionowo:C2.Chrystus.E4.Babel.H1.Rozmowa z Bogiem.K3.Powszedni.

#
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INTENCJE MSZY ŚW. Wrzesień 2001

1. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Franciszka – p. Kielas

2. Za śp. Józefę i Augustyna
Zdrojewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny, godz. 700

Za śp. Wandę i Jana Kielasów,
godz. 830

W intencji parafian, godz. 1200

Tydzień odpustowy:
3. poniedziałek

Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków
Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

4. wtorek
Za śp. Bernarda Sulewskiego
oraz za zmarłych z tej rodziny

5. środa
Za śp. Romana Jaszczyka
oraz za śp. Stanisława, Józefa,
Katarzynę Drągów

6. czwartek
Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich
Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakon-
ne, z róży św. Maksymiliana –
p. Świerczek

7. piątek
Za śp. Martę i Brunona
z rodziny Szczodrowskich oraz
za śp. Helenę i Franciszka
z rodziny Lagów
Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Stanisława –
p. Preuss

8. sobota
O błogosławieństwo Boże dla
Krystyny Tkaczyk w 70-lecie
urodzin

9. niedziela
W intencji parafian, godz. 1200

10. Za śp. Gertrudę i Wiktora
Etowskich

11. Dziękczynna w 18.rocznicę
urodzin Waldemara Kielasa

12. Dziękczynna w 20. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Romana Knitter

13. Za śp. Piotra Wilka, Grażynę
Rosenstein, Jerzego Zielke
i Mariannę Kamińską

14. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Celiny
i Andrzeja Stankiewiczów

15. Dziękczynna z intencji Reginy
Klukowskiej

16. W intencji parafian, godz. 700

Dziękczynna za plony z wioski
Ełganowo, godz. 830

Dziękczynna za plony z Trąbek
Wielkich, godz. 1100

17. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz za
śp. Wacława i Kazimierza
Brzózków

18. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Ireny
i Aleksandra Okoniewskich

19. Za śp. Stefana Świetlika
(2. rocznica śmierci) oraz
za śp. Pawła i Franciszkę
Kromerów

20. Za śp. Władysława Bogdana oraz
za śp. Wiesława Demskiego i za
zmarłych z tych rodzin

21. Za śp. Ingę, Franciszka, Zofię
Skibowskich

22. Dziękczynna w 85. rocznicę
urodzin Gertrudy Hebel
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23. Za śp. Stanisława Chmielew-
skiego, godz. 700

Dziękczynna za plony z wioski
Czerniewo, godz. 830

Dziękczynna za plony z wioski
Kleszczewo, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

24. Za śp. Józefa i Franciszkę
Klukowskich

25. Za zmarłych z rodziny Kelerów
i Bugów

26. Za śp. Jana Bukowskiego,
z intencji róży św. Wojciecha –
p. Chmielewskiego

27. Za śp. Pelagię Bławat
28. Za śp. Dorotę Knapińską
29. Za śp. Adama i Franciszkę

Ziemian i zmarłych z tej rodziny
oraz za śp. Stanisława i Leona
Tarczyńskich i zmarłych z tej
rodziny

30. W intencji parafian, godz. 700

Dziękczynna za plony z wioski
Czerniec, godz. 830

Za śp. Zygmunta Azarowicza
(3. rocznica śmierci), godz. 1100

ROCZNICE

Dar nowego życia
3 września 2000 r. przez sakrament chrztu świętego otrzymała dar nowego
życia Bożego i została włączona do wspólnoty Kościoła świętego:
Natalia Alicja Krzyżanowska.

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 września: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira Drewów
5 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Aliny i Ryszarda Szelestów
11 września: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Mariusza Karpowiczów
12 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa Elżbiety i Romana Knitter
14 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Celiny i Andrzeja Stankiewiczów
20 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Wandy i Mirosława Bolczaków
25 września: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Piotra Młyńskich
27 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Alicji i Mariana Ormańczyków

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. . . Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. . . Tak
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. . .” (z liturgii
sakramentu małżeństwa).

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


