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LITANIA LORETAŃSKA

Obok modlitwy różańcowej naj-
bardziej rozpowszechnioną w świe-
cie katolickim formą kultu maryj-
nego jest litania loretańska, owoc
wielowiekowej pobożności. Postać
Maryi ukazana w wielu przymio-
tach i tytułach zachęca, by naśla-
dować Tę, która zawierzyła Bogu,
a odmawianie litanii nie jest nu-
żące i zaprasza nas do nawrócenia
serc.

Słowo „litania” oznacza mo-
dlitwę błagalną, zawierającą stale
powtarzający się zwrot „Módl się
za nami”. Panuje powszechne prze-
konanie, że litania loretańska wy-
wodzi się od Litanii do Wszystkich
Świętych. Materiał do wszystkich
wezwań pierwotnych litanii ku czci
Matki Bożej zaczerpnięto z Pisma
św., kazań maryjnych i hymnów,
zwłaszcza Kościoła prawosławne-
go. Wśród nich wymienić należy
pochodzący z VI wieku, do dziś
obecny w liturgii prawosławnej
hymn „Akatyst”. W powtarzanych
wezwaniach „Zdrowaś. . .” można
dostrzec początek przyszłych we-
zwań litanii maryjnej:

Zdrowaś, przez którą jaśnieje
radość,

Zdrowaś, dla której klątwa
odpuszczona,

Zdrowaś, która Adama podnosisz
z upadku,

Zdrowaś, która od łez uwalniasz
Ewę,

Zdrowaś, gwiazdo Słońce nam
ukazująca,

Zdrowaś, łono Boskiego wcielenia,
Zdrowaś, przez którą stworzenie

się odnawia,
Zdrowaś, przez którą Stwórca

Dzieckiem się staje,
Zdrowaś, Oblubienico Dziewicza.

Początkowo istniało wiele od-
mian litanii do Matki Bożej, np.:
litania wenecka, litania przebła-
galna, litania loretańska i inne.

Litania wenecka bierze swą na-
zwę od katedry św. Marka w We-
necji, gdzie była odmawiana do
roku 1820, tj. do upadku Repu-
bliki Weneckiej. Rękopis tej litanii
przechowywany jest w Bibliotece
Narodowej w Paryżu.

Litania loretańska, popularna
od XVI w., pochodzi z Sanktu-
arium Świętego Domu w Loreto.
Jej źródłem jest XII-wieczny ręko-
pis, przechowywany we wspomnia-
nej Bibliotece Narodowej w Pary-
żu, liczący 73 wezwania. Niektóre
z nich w niezmienionej postaci
weszły do dzisiejszej litanii, np.:
Matko najczystsza, Matko dziewi-
cza, Matko nienaruszona, Matko
najmilsza. W tej „paryskiej wer-
sji” jest schematycznie ułożonych
12 wezwań do Maryi, jako Mat-
ki, 4 wezwania do Maryi jako
Nauczycielki, 8 wezwań do Ma-
ryi jako Dziewicy oraz obszerna
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grupa tytułów symbolicznych, za-
czerpniętych z Biblii. Na końcu
znajduje się 14 wezwań do Maryi
jako Królowej.

W samym sanktuarium w Lore-
to przez stulecia w użyciu były dwie
wersje litanii loretańskiej, zwane
„starą” i „nową”. Ich rozpowszech-
nieniu sprzyjały liczne pielgrzymki
przybywające do Loreto oraz uży-
wany wówczas w liturgii język
łaciński, w którym litanie były na-
pisane, a także bractwa maryjne
i nadawane przez papieży odpu-
sty, które można było uzyskać za
odmówienie litanii.

Z biegiem czasu zanikała „no-
wa wersja” litanii, ułożona przez
ojca Mario da Mercatosaraceno
z zakonu Braci Mniejszych, a co-
raz bardziej popularna stawała się
„stara wersja”, odmawiana w Rzy-
mie i Loreto. Dekret papieża Kle-
mensa VIII z 1601 roku położył
kres mnożeniu się różnych wersji
litanii do Matki Bożej i dał pierw-
szeństwo litanii loretańskiej w jej
„starej wersji”. Wydana drukiem
we Florencji w 1572 r. zawiera 43
wezwania. W późniejszych wiekach
były oficjalnie dodawane okolicz-
nościowe wezwania, zatwierdzane
przez kolejnych papieży.

Zaznaczyć trzeba, że Stolica
Apostolska czuwa nad tym, by ofi-
cjalne litanie (do Imienia Jezus, do
Serca Pana Jezusa, do Najświętszej
Maryi Panny, do św. Józefa i do
Wszystkich Świętych) nie ulegały
przebudowie, i bez jej zgody nie
można dodawać nowych wezwań.

Pierwszym z okolicznościowych
wezwań dodanych do litanii lore-
tańskiej jest „Wspomożenie wier-
nych”, zatwierdzone przez papieża
Piusa V dla upamiętnienia zwycię-
skiej bitwy pod Lepanto w 1571 r.

W 1854 r., po ogłoszeniu dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny, papież Pius
IX wprowadził wezwanie: „Królo-
wo bez zmazy pierworodnej poczę-
ta”.

Papież Leon XIII, gorący orę-
downik modlitwy różańcowej na-
kazał wprowadzić do litanii wezwa-
nie: „Królowo Różańca świętego”.
Uczynił to 10 grudnia 1883 r.,
z okazji uroczystości przeniesienia
Świętego Domu w Loreto. Tenże
papież wprowadził do litanii we-
zwanie „Matko dobrej rady” dla
upamiętnienia Sanktuarium Mat-
ki Bożej Dobrej Rady w Genazzano,
rodzinnej miejscowości papieża.

Papież Benedykt V w 1917 r.,
podczas I wojny światowej polecił
wpisać do litanii wezwanie „Kró-
lowo pokoju”.

Na dzień przed ogłoszeniem do-
gmatu o Wniebowzięciu Najświęt-
szej Maryi Panny, 31 października
1950 r. Ojciec św. Pius XII nakazał
wprowadzić do litanii wezwanie
„Królowo wniebowzięta”.

Na zakończenie III sesji Sobo-
ru Watykańskiego II, 21 listopada
1964 r. papież Paweł VI nadał Mat-
ce Bożej tytuł „Matka Kościoła”.
Papież Jan Paweł II zezwolił, by
według uznania poszczególne epi-
skopaty krajowe tytuł ten wpro-
wadziły do litanii po wezwaniu
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„Matko Chrystusowa”. Był to do-
datek nieobowiązkowy, ale okazało
się, że konferencje biskupie chętnie
wprowadziły go do litanii maryjnej.

Ostatnie wezwanie dodane do
litanii loretańskiej: „Królowo ro-
dzin”, to owoc 700-lecia Świętego
Domu w Loreto (1294 – 1994). Pa-
pież Jan Paweł II przychylił się
do prośby biskupa Loreto Pasqu-
ole Macchiego, który chciał posta-
wić Świętą Rodzinę z Nazaretu
za wzór współczesnym rodzinom.
W uroczystość Świętej Rodziny, 31
grudnia 1995 r. prefekt Kongre-
gacji Kultu Bożego poinformował

poszczególne episkopaty, że Jan
Paweł II nakazał, aby wezwanie
„Królowo Rodzin” wprowadzić do
litanii loretańskiej po wezwaniu
„Królowo Różańca świętego”.

Niekiedy Stolica Apostolska ze-
zwala niektórym krajom czy za-
konom na wprowadzenie tylko
u siebie jakiegoś szczególnego we-
zwania, np. Polsce: „Królowo Pol-
ski”, zakonowi karmelitańskiemu:
„Królowo Karmelu” lub francisz-
kanom: „Królowo Zakonu Braci
Mniejszych”.

ks. E. Szymański

PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Sierpień 2003

Kleszczewo

1., piątek: Jerzy Dufke
2., sobota: Brunon Lewandowski
3., niedziela: Zbigniew Majewski
4., poniedziałek: Stanisław Jaroń
5., wtorek: Ryszard Ohl
6., środa: Janusz Kalinowski
7., czwartek: Janina Gliniecka
8., piątek: Grzegorz Baumgart
9., sobota: Przemysław Sautycz

10., niedziela: Zbigniew Myszk
11., poniedziałek: Jan Selka
12., wtorek: Andrzej Ziemann
13., środa: Krzysztof Jankowski
14., czwartek: Zygmunt Plata
15., piątek: Halina Richert
16., sobota: Brunon Wenzel
17., niedziela: Bogusław

Leszczyński

18., poniedziałek: Jan Rebiszka
i Roman Jażdżewski

19., wtorek: Piotr Leszczyński
20., środa: Waldemar Lewczuk
21., czwartek: Helena Kulewicz
22., piątek: Zygmunt Kujawski
23., sobota: Wiktor Misior, Adam

Misior, Jan Misior i Tomasz
Misior

24., niedziela: Gabriel Malinowski
25., poniedziałek: Henryk Latocha
26., wtorek: Bogdan Grabowski
27., środa: Roman Kujawski
28., czwartek: Henryk Malinowski
29., piątek: Stanisław Janus
30., sobota: Marian Smolarski
31., niedziela: Jerzy Sikora
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2003

3 sierpnia: 18. niedziela
zwykła

Wj 16,2 – 4.12 – 15
Ef 4,17.20 – 24
J 6,24 – 35

„Troszczcie się nie o pokarm, który
ginie”

Prosimy Cię, Panie, my grzesz-
ni, słabi, tchórzliwi, byśmy Ciebie
i siebie nie oddali za miskę socze-
wicy, nie sprzedali za trzydzieści
srebrników, nie zaparli się w godzi-
nie próby. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, Panie, byśmy nie
kiwali głowami wtedy, kiedy nam
każą; byśmy nie uśmiechali się wte-
dy, kiedy sobie tego życzą; byśmy
nie brali wtedy, kiedy nam dają.
Wysłuchaj nas, Panie.

10 sierpnia: 19. niedziela
zwykła

1 Krl 19,4 – 8
Ef 4,30 – 5,2
J 6,41 – 51

„Ja jestem Chlebem życia”

Gdyby nie było Eucharystii, nie
byłoby chrześcijaństwa, a przynaj-
mniej nie byłoby go w takim kształ-
cie, w jakim jest. Od samego po-
czątku, od pierwszych dni, wokół
stołu eucharystycznego gromadzili
się wierzący w Chrystusa. Przy tym
stole uczyli się miłości, wspierania

wzajemnego, umierania za drugich.
Tak było zawsze, aż po dziś dzień.

W naszej samotności, w na-
szym smutku, w naszej szarzyźnie,
w naszym zwątpieniu On jest kimś
najbliższym, kto chce uczestniczyć
w naszym życiu, kto pomaga nam
nadawać mu sens.

17 sierpnia: 20. niedziela
zwykła

Prz 9,1 – 6
Ef 5,15 – 20
J 6,51 – 58

„To jest Chleb, który z nieba zstą-
pił”

Kościół święty każdych czasów
dba z najwyższą starannością, żeby
zachować wszystko tak, jak było
wtedy, gdy Chrystus nauczał – jak
było w pierwszej gminie. Z najwięk-
szą uwagą odczytuje teksty Pisma
świętego, z największą skrupulat-
nością zachowuje całą strukturę
sakramentalną, liturgiczną, hie-
rarchiczną: prezbiterów, biskupów,
z papieżem – następcą św. Piotra –
na czele. A to wszystko po to, ażeby
trwała tamta rzeczywistość. A to
wszystko na to, aby Zacheusze za-
praszali Jezusa do swoich domów,
by jawnogrzesznice płakały u Jego
stóp, by Nikodemowie przychodzili
wieczorami do Niego na nocne roz-
mowy, by Szymonowie, Andrzeje,
Janowie porzucali wszystko i szli za
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nim. – Byś między nimi i ty swoją
drogę do Jezusa mógł znaleźć.

24 sierpnia: 21. niedziela
zwykła

Joz 24,1 – 2a.15 – 17.18b
Ef 5,21 – 32
J 6,54.60 – 69

„Odtąd wielu uczniów Jego się
wycofało”

Nie wszystko Mu się udało.
Nie potrafił nawrócić faryzeuszów,
saduceuszów i kapłanów. Spoty-
kał się z niepowodzeniem również
u zwyczajnych ludzi – w Betsa-
idzie, Korozain, Nazarecie, Kafar-
naum. Ponosił klęski nawet u swo-
ich najbliższych uczniów. Nie tylko
Judasz Go zdradził. Daleko wcze-
śniej wielu z nich odeszło od Niego.
A przecież był najlepszym z ludzi
i całe swoje życie poświęcił poma-
ganiu potrzebującym, i kierował
się w swoim działaniu najbardziej
bezinteresownymi motywami.

I tobie nie wszystko się uda
w życiu. Nawet wtedy, gdy bę-
dziesz się kierował najczystszymi
pobudkami i będziesz się starał
postępować najlepiej, jak cię na to
stać. Niech cię to nie gorszy ani
przeraża.

31 sierpnia: 22. niedziela
zwykła

Pwt 4,1 – 2.6 – 8
Jk 1,17 – 18.21b – 22.27
Mk 7,1 – 8.14 – 15.21 – 23

„Dlaczego uczniowie Twoi nie po-
stępują według tradycji starszych?”

Najprościej żyć w więzieniu.
Tam każdy wie, jakie obowiązu-
ją przepisy więzienne i obyczaje,
na co może sobie pozwolić, a za co
bierze cięgi, albo idzie do karniaka.
Przez kraty świat ludzi wolnych
wydaje się kolorowy, bajeczny, nie-
prawdopodobny. I rośnie za nim
tęsknota. Ale w miarę upływu dni,
tygodni, miesięcy, lat coraz bardziej
człowiek przywyka do reżimu wię-
ziennego. I gdy wreszcie wyjdzie na
upragnioną wolność, to się okazuje,
że nie umie być wolnym człowie-
kiem. Nie umie żyć w wolnym
społeczeństwie. Zapomniał, odzwy-
czaił się. Jak ptak, który długo
siedział w klatce. Nie wie, co powi-
nien, a czego nie powinien, dokąd
sięga jego obszar posiadania, a od-
kąd zaczyna się obszar drugiego
człowieka. Jakie ma prawa i jakie
ma obowiązki. Nie wie, co mu wol-
no, a czego mu nie wolno. I albo
zatęskni za więzieniem, gdzie były
przepisy i więzienne zwyczaje, albo
zacznie uczyć się wolności. Ale to
nie łatwo. Ale to przez mękę, po-
przez upadki, błędy, pomyłki, upo-
korzenia, porażki, poprzez starcia,
spory, dyskusje.

Żebyśmy nie zatęsknili za wię-
zieniem. Żebyśmy nie zatęsknili za
byciem więźniem.

Oprac. ks. E. Szymański
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MATKA BOŻA W KULTURZE POLSKIEJ

Profesor Bruchnalski wyliczył
w literaturze polskiej 3546 utwo-
rów o tematyce maryjnej, wydanych
drukiem do roku 1902, natomiast
profesor Bolesław Żynda z iście be-
nedyktyńską wnikliwością wykazał,
że w latach 1900 – 1976 w polskiej
literaturze i ikonografii wydano 30
tys. prac o Najświętszej Maryi Pan-
nie.

Istnieje niezliczona ilość pieśni
ku czci Matki Bożej, znanych w całej
Polsce lub tylko w poszczególnych
regionach czy sanktuariach maryj-
nych.

Arcydziełem maryjnym o świa-
towej sławie jest ołtarz w Kościele

Mariackim w Krakowie, wyrzeźbio-
ny przez Wita Stwosza w latach
1477 – 1489.

Około 4000 kościołów i kaplic
w Polsce posiada tytuł maryjny.
Okazałością wśród świątyń maryj-
nych wyróżniają się Bazylika Ma-
riacka w Gdańsku, największy ko-
ściół w Europie Środkowo-Wschod-
niej, Katedra Mariacka w Sando-
mierzu i Kościół Mariacki w Krako-
wie. Z nowych świątyń maryjnych
do najpopularniejszych zalicza się
kościół w Nowej Hucie i bazylikę
w Licheniu.

ks. E. Szymański

Fragment ołtarza Wita Stwosza, „Zaśnięcie Matki Bożej”.
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OBJAWIENIA FATIMSKIE

Odmawiajcie codziennie
Różaniec

W 1917 r. świat przeżywał wiel-
ką tragedię. Ludzkość doświadczała
wojny, która jako pierwsza „zasłuży-
ła” sobie na miano światowej. Brało
w niej udział kilkadziesiąt narodów,
w tym największe mocarstwa świata.
Zasięg konfliktu wyznaczały miliony
zabitych żołnierzy i cywilów.

W tym krytycznym dla świata
momencie papież Benedykt XV we-
zwał cały Kościół, by błagał Maryję
o pomoc. W ostatnim dniu odpra-
wianej przez Ojca Świętego nowenny
Matka Najświętsza ukazała się trojgu
dzieciom w Fatimie.

Już podczas pierwszego objawie-
nia Maryja odpowiedziała na wołanie
ludu Bożego i wskazała drogę, która
prowadzi do pokoju: Odmawiajcie co-
dziennie Różaniec, aby uzyskać pokój
dla świata i koniec wojny. Orędzie,
które Matka Boża Różańcowa prze-
kazała trójce fatimskich pastuszków
nierozerwalnie splotło się z najważ-
niejszymi wydarzeniami XX wieku.

Dziś znów świat uwikłał się
w wielki konflikt zbrojny. I jak kiedyś
Benedykt XV, tak teraz do modlitwy
o pokój wzywa „Papież Fatimy”.
Papież, którego Matka Boża Fatim-
ska cudownie ocaliła od niechybnej
śmierci z rąk tureckiego zamachow-
ca. Papież, który Fatimskiej Maryi
zawierzył nowe milenium.

Jan Paweł II do ostatniej chwili
przed rozpoczęciem działań militar-
nych powtarzał: „Nigdy więcej woj-
ny”, „Nigdy nie jest za późno, by

się zrozumieć i porozmawiać”. Te-
raz, kiedy wojna stała się faktem,
a świat ogarnął lęk o przyszłość, Oj-
ciec Święty gorąco apeluje do wszyst-
kich wiernych o modlitwę różańcową
i pokutę w intencji pokoju. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że po niemal
stu latach orędzie fatimskie nabrało
nowego znaczenia. Świat powinien
jeszcze raz wsłuchać się w słowa
Pani z Fatimy, która przedstawiła się
jako Matka Boża Różańcowa.

Jestem aniołem pokoju

Był to trudny czas dla Portu-
galii. Kilka lat wcześniej rewolucja
obaliła monarchię, a przeciwnicy Ko-
ścioła zyskali na znaczeniu. W 1916 r.
kraj przystąpił do wojny (po stronie
koalicji antyniemieckiej). Zubożałe
społeczeństwo z niepokojem patrzy-
ło w przyszłość. Z dala od centrum
wielkich, historycznych wydarzeń ży-
ło troje ubogich dzieci: Łucja oraz jej
młodsi kuzyni – rodzeństwo Fran-
ciszek i Hiacynta. Dzieci beztrosko
spędzały dni, pasąc owce i uroz-
maicając sobie czas zabawami. Czyż
któremukolwiek z nich mogło przejść
przez myśl, że już niebawem z wo-
li Matki Bożej cała trójka odegra
znaczącą rolę w historii rozpoczyna-
jącego się XX wieku?

Dotychczas nie zdarzało się, by
na łąkach, gdzie dzieci pilnowały
owiec widywano nieznajomych. Dla-
tego zjawienie się pięknego młodzień-
ca wzbudziło ogromne zdziwienie. Na
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początku nieznajomy budził w dzie-
ciach lęk. Z jego postaci emanowała
niezwykła jasność.

Jestem Aniołem Pokoju – odezwał
się do pastuszków przybysz. Potem
poprosił, by się wspólnie pomodli-
li. Podczas modlitwy Anioł klęczał
z pochyloną głową, a dzieci, które
również padły na kolana, powtarzały
jego słowa: O Boże mój! Wierzę w Cie-
bie! Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie!
Miłuję Cię! Proszę, abyś przebaczył
tym, którzy nie wierzą, którzy Cie-
bie nie uwielbiają, którzy Tobie nie
ufają, którzy Cię nie miłują. Wizyty
nadprzyrodzonego gościa powtórzy-
ły się jeszcze dwa razy. Za każdym
razem Anioł przypominał o modli-
twie i pokucie oraz mówił o planach,
które Pan Jezus i Jego Matka mają
wobec pastuszków. Podczas ostatnie-
go spotkania Anioł podał Łucji Ciało
Chrystusa, zaś Franciszkowi i Hia-
cyncie kielich z Krwią Zbawiciela.
W ten sposób przygotował dzieci na
to, co miało się później wydarzyć.

Pierwsze spotkanie

Od ostatniego objawienia Anioła
Pokoju minęło ponad pół roku. By-
ła piękna majowa niedziela. Łucja,
Franciszek i Hiacynta jak zawsze
doglądali stadka pasących się owiec.
Niespodziewanie bezchmurne niebo
przeszyła błyskawica. Zdawało się,
że nadciągnęła burza. Zanim dzie-
ci rozejrzały się za schronieniem,
błysnęło po raz drugi. Oniemieli pa-
stuszkowie ujrzeli na pobliskim dębie
kobiecą Postać. Biło od Niej światło
jaśniejsze od słońca, które jednak nie
raziło oczu.

– Nie bójcie się, nic złego wam nie
zrobię – cichym i łagodnym głosem
odezwała się Piękna Pani.

– Skąd Pani jest? – odważyła się
spytać Łucja.

– Jestem z Nieba.
– A czego Pani od nas chce?
– Przyszłam was prosić, abyście

tu przychodzili przez sześć kolejnych
miesięcy, każdego trzynastego dnia
miesiąca o tej samej godzinie. Potem
powiem, kim jestem i czego chcę. Na-
stępnie wrócę jeszcze po raz siódmy
– oznajmiła nieziemska Pani.

Ostrzeżenia i nadzieja

Przez pół roku co miesiąc dzieci
przychodziły na łąkę Cova da Iria,
aby spotykać się z Piękną Panią. Ma-
ryja poleciła dzieciom codziennie od-
mawiać Różaniec, aby uzyskać pokój
dla świata i koniec wojny. Zapowie-
działa, że Hiacyntę i Franciszka nie-
długo zabierze do nieba, Łucję zaś po-
zostawi jeszcze przez pewien czas na
ziemi. Podczas lipcowego objawienia
Matka Boża ukazała dzieciom piekło.
Ostrzegła, że jeśli ludzie nie przesta-
ną obrażać Boga, wybuchnie kolejna
wojna, a jej zwiastunem będzie po-
jawienie się na niebie nieznanego
światła. Aby temu zapobiec, Maryja
przybędzie prosić o poświęcenie Rosji
Jej Niepokalanemu Sercu i o Komu-
nię św. wynagradzającą w pierwsze
soboty miesiąca. Uprzedziła, że jeśli
Jej życzenia nie zostaną spełnione,
Rosja rozsieje swe błędy po całym
świecie, nastaną prześladowania Ko-
ścioła, a Ojciec Święty będzie musiał
wiele wycierpieć. Wreszcie moje Nie-
pokalane Serce zatriumfuje. Ojciec
Święty poświęci mi Rosję, która się
nawróci i przez pewien czas zapanuje
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pokój na świecie – zapowiedziała Ma-
ryja. Wizja piekła i Niepokalanego
Serca Maryi stanowią dwie pierwsze
części tajemnicy fatimskiej – Matka
Boża zakazała bowiem dzieciom mó-
wić o tym, co usłyszały. Dalsze treści
widzenia – tak zwaną trzecią część
tajemnicy fatimskiej – ujawniono do-
piero w 2000 roku.

Objawienie, którego miało
nie być

Wieści o niezwykłym zdarzeniu
szybko rozniosły się po okolicy. Na
miejsce objawień każdego 13 dnia
miesiąca zaczęło przychodzić coraz
więcej ludzi. Matkę Bożą mogły oglą-
dać tylko dzieci. Tłumy widziały
jedynie, jak uginają się konary dębu,
nad którym stoi Maryja.

13 sierpnia dzieci zostały aresz-
towane przez miejscowe władze. Pa-
stuszków próbowano zmusić do od-
wołania opowieści o Pięknej Pani lub
wydobyć z nich sekret, który im po-
wierzyła. Mimo, iż dzieciom grożono
śmiercią, nie zdołano zmusić ich ani
do zaprzeczenia, że widziały Matkę
Bożą, ani do wyjawienia tego, co
usłyszały od Maryi. W końcu dzieci
zwolniono. Matka Boża przyszła do
nich 19 sierpnia. Nakazała wówczas
wzniesienie kaplicy w dolinie Cova
da Iria.

Taniec słońca nad Fatimą

W lipcu Najświętsza Panna obie-
cała, że podczas ostatniego objawie-
nia uczyni cud, aby wszyscy uwie-
rzyli. 13 października 1917 r. na łące
Cova da Iria zebrał się tłum lu-
dzi. Rozpoczęło się objawienie, pod-
czas którego Maryja przedstawiła się

dzieciom jako Matka Boża Różań-
cowa. W pewnym momencie, mimo,
że dzień był pochmurny i deszczowy,
Łucja poleciła zebranym, by scho-
wali parasole. Niespodziewanie zza
chmur przebiło się słońce. Po chwili
słoneczna kula zaczęła szybko krę-
cić się wokół własnej osi. Obrotom
tym towarzyszył ruch spiralny tar-
czy słonecznej. Nagle wirująca kula
zaczęła się szybko obniżać ku zie-
mi. Przerażeni ludzie przez chwilę
sądzili, że spadnie prosto na nich.
Wydawało się, że to koniec świata.
Jedni krzyczeli, inni płakali, wielu
się modliło. W końcu słońce wróciło
na swoje miejsce. Później okazało się,
że w tamtej chwili wielu ludzi zosta-
ło uzdrowionych, a liczni otrzymali
pociechę w troskach.

Podczas tego objawienia dzieci
ujrzały również na niebie Świętą
Rodzinę. Dzieciątko Jezus i Jego
Opiekun błogosławili świat znakiem
krzyża.

Fatima po objawieniach

Objawienia Matki Bożej w Doli-
nie Pokoju odbiły się głośnym echem
w całej Portugalii. Tłumy wiernych
ciągnące do Fatimy wzbudzały co-
raz większy niepokój licznych w tym
czasie w Portugalii nieprzyjaciół Ko-
ścioła.

Twarz Matki

Wizerunek Matki Bożej Fatim-
skiej wyrzeźbił trzy lata po objawie-
niach portugalski artysta. Wskazó-
wek na temat wyglądu Pięknej Pani
udzieliła mu trzynastoletnia wów-
czas Łucja. Władze Portugalii wrogo
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nastawione wobec Kościoła i fatim-
skich objawień nie chciały pozwolić
na ustawienie figury w miejscu uka-
zywania się Maryi. Zakazano więc
wjazdu na teren Cova di Iria wszel-
kich pojazdów. Wiernym udało się
przemycić posążek w wozie miejsco-
wego gospodarza. Kiedy w 1922 r. ka-
plica została wysadzona w powietrze,
figura w cudowny sposób ocalała.

Bezsilność wrogów

Wkrótce po objawieniach w miej-
scu, gdzie dzieci widziały Matkę Bo-
żą, wierni wznieśli drewnianą kon-
strukcję zwieńczoną krzyżem. Nie-
długo potem ktoś ją zniszczył. Wy-
cięto też znajdujące się nieopodal
drzewo. Okazało się, że sprawcy się
pomylili i zniszczyli drzewo stojące
obok dębu, na którym objawiała się
Maryja.

Później w miejscu objawień
wzniesiono niewielką kaplicę, tak
jak życzyła sobie Matka Boża. Pew-
nej nocy pod dąb i kapliczkę podło-
żono ładunki wybuchowe. Eksplozja
zniszczyła budynek, natomiast ładu-
nek założony pod drzewem nie odpa-
lił. Próbowano także ośmieszyć kult
Matki Bożej Fatimskiej podważając
wiarygodność objawień. Jednak za
każdym razem atak skierowany prze-
ciwko Kościołowi odnosił odwrotne
skutki. Nawracało się coraz więcej
ludzi, a liczba pielgrzymów odwie-
dzających Fatimę ciągle rosła.

Kim były dzieci, którym
Matka Boża obiecała Niebo?

Franciszek Marto był spokoj-
nym dzieckiem. Niewiele mógł, nie

ciągnęło go do wspólnych zabaw
z innymi dziećmi. Lubił samotność
i zwierzęta. Pewnego razu, gdy chło-
piec z sąsiedztwa schwytał ptaka,
Franciszek zapłacił mu za jego wy-
puszczenie.

9-letni Franciszek podczas obja-
wień widział Maryję, ale nie słyszał
Jej słów. O tym, co mówiła dowia-
dywał się od dziewczynek. Zgodnie
z życzeniem Maryi, chciał jak naj-
więcej czasu spędzać na odmawianiu
Różańca. Jego wielkim pragnieniem
było pocieszenie Jezusa obrażanego
przez ludzi. Dwa lata po objawieniach
chłopiec zachorował na grypę zwa-
ną hiszpanką, która wówczas dzie-
siątkowała ludność Europy. Zmarł
w roku 1919.

Hiacynta Marto, dwa lata młod-
sza siostra Franciszka w przeciwień-
stwie do brata miała bardzo żywy
temperament, lubiła bawić się i tań-
czyć. Bywała uparta i obrażała się,
gdy inni nie podzielali jej zdania.

Objawienia całkowicie ją odmie-
niły. Straciła ochotę na psoty. Bardzo
przejęła się losem grzeszników, za
których nie ma się kto modlić. Kie-
dyś zaproponowała, aby biedniejszym
dzieciom oddawać jedzenie, które pa-
stuszkowie otrzymywali od rodziców,
gdy wychodzili rano z domu. Gdy
miała 10 lat podobnie jak brat zacho-
rowała na hiszpankę, potem doszło
zapalenie płuc i oskrzeli. Cierpiała
bez słowa skargi. Zmarła w szpitalu
w Lizbonie, w samotności, tak jak
przepowiedziała Matka Boża, w roku
1920.

„Nasza Arka” nr 5 (29)
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BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Staram się w „Kanie” na bieżąco
informować o postępach prac przy
budującym się kościele, wyrażając
równocześnie wielką wdzięczność
moim drogim parafianom. Bez wa-
szej wyrozumiałej pomocy nie mo-
głaby być kontynuowana ta budowa.
Proszę przyjąć serdeczne podzięko-
wanie za waszą niesłabnącą pomoc.
Codziennie o godz 15.00 w kaplicy
kościoła w Czerniewie odmawia-
my koronkę do Miłosierdzia Bożego
w intencji ofiarodawców. Staram się
codziennie przewodniczyć tej modli-
twie.

Obecnie trwa tynkowanie wnę-
trza świątyni. Prace prowadzi pan
Pauls z Ełganowa. Pomagają mu pa-
nowie Stanisław Ziemian i Henryk
Karnath z Czerńca.

Trwa też obkładanie budynku
kamieniem. Praca ta potrwa jeszcze
kilka miesięcy.

Rozpoczęto też wykonywanie
pieca do ogrzewania kościoła ole-
jem opałowym. Tego zadania podjął
się pan Jerzy Karpiński z Trąbek
Wielkich.

ks. E. Szymański

Obkładanie kamieniem murów kościoła w Czerniewie, 19.07.2003 r.
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Tynkowanie wnętrz kościoła, 19.07.2003 r.

Transport zaprawy tynkarskiej, 19.07.2003 r.
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Posługa ojca Ricka Thomasa
wobec ubogich w El Paso

Posługa ojca Ricka Thomasa roz-
winęła się na dobre dopiero wów-
czas, gdy nauczył się on współpra-
cować z Duchem Świętym. Kiedy
tylko otworzył się na Jego działa-
nie, wszystko zaczęło się zmieniać.

Był rok 1969. Ojciec Rick, jezuita
rodem z Florydy, miał już jedena-
stoletni staż kapłański. Przez ostat-
nie pięć lat pracował jako dyrektor
Maryjnego Centrum Młodzieżowego
(MCM), które mieściło się w walą-
cym się, starym budynku w ubogiej
dzielnicy El Paso w Teksasie, kilka-
set jardów od Rio Grande i granicy
z Meksykiem.

„Na zewnątrz odnosiłem wie-
le sukcesów, ponieważ Centrum
Młodzieżowe prowadziło różnorod-
ną działalność i wszystko szło do-
brze” wspomina ojciec Rick. Jednak
mimo pozorów sukcesu uważał Cen-
trum za swoją porażkę. „Widziałem,
że nie przynosi ono żadnych znaczą-
cych owoców duchowych”. Podczas
tych pięciu lat był świadkiem zaled-
wie jednego osobistego nawrócenia
i nikt z młodych ludzi nie wyda-
wał się autentycznie zafascynowany
Jezusem. Rozpaczliwie poszukując
duchowego wsparcia, ojciec Rick za-
angażował się w Katolicką Odnowę
Charyzmatyczną i przez kilka mie-
sięcy konsekwentnie uczęszczał na
spotkania modlitewne, choć nie bar-
dzo rozumiał, co się na nich dzieje.
Wreszcie któregoś wieczoru dwie

nastolatki na spotkaniu MCM za-
częły modlić się w językach, co jest
najbardziej znanym darem chary-
zmatycznym (1 Kor 14). Ojciec Rick
był zdezorientowany. Dezorienta-
cja ta zaczęła jednak ustępować
przyjemniejszym uczuciom, kiedy
te dwie palące trawkę niedzielne –
czy nawet mniej niż niedzielne –
katoliczki dokonały zwrotu o 180
stopni i zaczęły pojawiać się na
codziennej Eucharystii.

„Powiedziałem sobie, że Bóg za-
działał i będę szanować Jego dzia-
łanie, nawet jeśli go nie rozumiem”
– mówi dziś nasz kapłan.

Począwszy od tego wydarzenia,
Bóg działał w sposób nieprzerwa-
ny. W ciągu najbliższych lat MCM
stało się zaczynem duchowego fer-
mentu, który zaowocował ponad
stuosobową wspólnotą wolontariu-
szy w różnym wieku, działającą po
obu stronach granicy. Karmią głod-
nych, głoszą Ewangelię w więzieniu,
prowadzą szkoły i przychodnie, za-
rządzają ośrodkiem rekolekcyjnym
„Ranczo Pana”, a nawet transmitu-
ją na cały świat czytania biblijne na
falach krótkich radia. Nie szczędząc
osobistych wysiłków, wolontariusze
są jednak absolutnie przekonani, że
rzeczywistą pracę wykonuje Duch
Święty.

Cud Bożego Narodzenia

Bardzo spektakularnym przy-
kładem było Boże Narodzenie 1972

14



roku. Jedną z pierwszych lekcji
przyswojonych sobie przez ojca Ric-
ka było to, że Duch Święty dokonuje
zadziwiających dzieł w życiu tych,
którzy czytają Biblię, a następnie
wprowadzają w życie to, co ona
głosi.

W związku z tym kilkunastu
członków wspólnoty zaczęło zbie-
rać się na trzy godziny dziennie
w MCM, aby czytać Pismo Święte
i wcielać w życie to, o czym czytają.
Natrafili oni na fragment Ewan-
gelii według św. Łukasza: „Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i nie-
widomych” (Łk 14,13).

Wokół MCM nie brakowało ubo-
gich. Juarez, położone tuż za wą-
skim, otoczonym zasiekami z beto-
nu i drutu rowem, znanym pod na-
zwą Rio Grande, jest największym
miastem granicznym Meksyku (li-
czącym obecnie ponad milion miesz-
kańców). Przybywają tam tłumy
biednych w nadziei, że otrzymają
pracę w tamtejszych fabrykach lub
że uda im się – legalnie bądź niele-
galnie – przekroczyć granicę i rozpo-
cząć nowe, lepsze życie. Większość
z nich kończy jako dzicy lokato-
rzy wciąż rozprzestrzeniających się
osiedli slumsów, mieszkając, gdzie
się da, od betonowych bloków po
kartonowe pudła. W 1972 roku naj-
ubożsi żyli na miejskim wysypisku
śmieci – jedni w naprędce skle-
conych budach, inni śpiąc wprost
na stertach zużytych puszek. Tych
właśnie ludzi MCM postanowiło za-
prosić na ucztę.

Kiedy zaświtał mokry i zimny
bożonarodzeniowy poranek, kilku-
dziesięciu wolontariuszy wyruszyło

na wysypisko. Wzięli ze sobą kanap-
ki ze świąteczną wędliną w ilości
mogącej nakarmić sto pięćdziesiąt
osób. Okazało się jednak, że wieść
o uczcie zgromadziła ponad trzysta
osób, które pomimo święta zajmo-
wały się, jak co dzień, sortowaniem
śmieci. Zebrali się oni wokół pro-
wizorycznych stołów, skonstruowa-
nych przez wolontariuszy z arkuszy
sklejki i beczek po oleju. Ojciec Rick
przeprosił za niewystarczającą ilość
jedzenia, po czym przystąpiono do
rozdzielania tego, co było. Ludzie
ustawiali się w kolejce po pierwszą
kanapkę, potem po drugą, wreszcie
po całą torbę na wynos. Żywność
nie wyczerpała się.

Cud? Bardzo prawdopodobne.
Jednak wspólnota MCM odebrała
to wydarzenie przede wszystkim ja-
ko znak od Ducha Świętego. „Bóg
dał nam do zrozumienia, że nie
możemy opuścić tych ludzi – mówi
ojciec Rick – musieliśmy tam wró-
cić”. Działalność grupy, rozpoczęta
od rozdawnictwa żywności i odzieży,
rozwijała się dalej. Chociaż w 1994
roku przeniesiono wysypisko na no-
we miejsce daleko na południe od
miasta, MCM wciąż prężnie działa
w tej dzielnicy, prowadząc sklep z ta-
nią żywnością, szkołę, przedszkole,
akcję dożywiania dzieci, przychod-
nię lekarską i stomatologiczną oraz
zakład optyczny.

Posługa w więzieniu

W 1980 roku wspólnota została
zaproszona do lochów miejskiego
więzienia w Juarez, gdzie w jednej
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celi tłoczyło się od dwudziestu do
czterdziestu skazanych, a wyposaże-
nie ograniczało się do betonowych
prycz pod ścianami i cuchnącego
ustępu w kącie. Los tych ludzi był
bardzo ciężki; naczelnik więzienia
stwierdził, że tylko Bóg może im
pomóc.

Ojciec Rick i jego przyjaciele mie-
li sporo wątpliwości. Zastanawiali
się, co mają do zaoferowania więź-
niom, którzy przyjęliby ich posługę.
Wtedy jednak jeden z członków
wspólnoty poczuł silne przynagle-
nie Ducha Świętego, aby pójść tam
mimo wszystko, a kiedy grupa spo-
tkała się na „Ranczu Pana”, aby
pomodlić się w intencji tej sprawy.
Znajdujący się tam basen pływacki,
wcześniej częściowo osuszony, na-
pełnił się wodą, która nie mogła
pochodzić z żadnego naturalnego
ani sztucznego źródła. Wolontariu-
sze przyjęli to jako znak od Pana
i wyruszyli do więzienia.

Jedynie naczelnikowi zależało
na ich obecności – nie chcieli ich
tam ani strażnicy, ani policja, ani
tym bardziej więźniowie. Zza okra-
towanych drzwi swoich cel skazani
przywitali zebraną na wewnętrz-
nym dziedzińcu trzydziestoosobową
grupę wolontariuszy stekiem wulga-
ryzmów i bluźnierstw, które zagłu-
szyły nawet zakupiony przez grupę
mikrofon. Mając więc jedynego słu-
chacza w Bogu, grupa rozpoczęła
śpiew, modlitwę i czytanie tekstów
Pisma świętego szczególnie z Listu
do Filipian: „aby na imię Jezu-
sa zgięło się każde kolano” (Flp
2,10 – 11). Modlili się tak przez pół-
torej godziny, aż nagle słowa tego

wersetu zaczęły się spełniać na ich
oczach.

„Zapadła absolutna cisza” –
wspomina ojciec Rick. „Ci, któ-
rych widzieliśmy, klęczeli w celach.
Naczelnik wyprowadzał ich na dzie-
dziniec, a my modliliśmy się indy-
widualnie za każdego z nich.

Dziś, w dwadzieścia lat póź-
niej, wolontariusze MCM wciąż co
środę odwiedzają więzienie. Obec-
ni więźniowie są do nich o wiele
lepiej nastawieni, toteż mężczyźni
ze wspólnoty wchodzą bezpośred-
nio do cel, aby głosić słowo Boże,
modlić się oraz rozdawać kanap-
ki i sakramentalia, takie jak na
przykład wodę święconą. (Kobiety-
-wolontariuszki przebywają w bez-
pieczniejszej części więzienia, mo-
dląc się i przygotowując żywność.)
Także i strażnicy lepiej traktują za-
równo wolontariuszy, jak i samych
więźniów. Kilka lat temu więzie-
nie zostało przeniesione do nieco
nowszego i czystszego budynku na-
przeciwko dawnego lochu.

Duch Święty prowadzi

W ciągu lat wspólnota podej-
mowała i inne dłuższe czy krótsze
posługi, starając się zawsze o wier-
ność woli Bożej, którą próbowa-
no rozeznać możliwie jak najlepiej.
W 1974 roku MCM, zarejestrowane
jako stowarzyszenie dobroczynne,
nabyło ranczo trzydzieści mil na
północ od El Paso, po odrzuceniu
przez przełożonych zakonnych ojca
Ricka innej proponowanej lokali-
zacji. Choć decyzja przełożonego
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była dla wspólnoty dużym zawo-
dem, zakupiony ostatecznie teren
okazał się o wiele lepiej zaopatrzo-
ny w wodę. Jak mawia ojciec Rick,
jednym z warunków prawidłowe-
go rozeznawania jest posłuszeństwo
Kościołowi. Oznacza to wierne pod-
porządkowywanie się nie tylko de-
cyzjom przełożonych zakonnych, ale
również biskupów czterech diecezji
– dwóch amerykańskich i dwóch
meksykańskich – w których posłu-
guje wspólnota.

Przez wiele lat 480-akrowe
„Ranczo Pana” przekazywało ze-
brane plony do banków żywności,
prowadzonych przez grupę w Ju-
arez. Jednak w pewnym momencie
Pan zaczął dawać do zrozumienia,
że ma inne plany. Zaraza znisz-
czyła plony, wolontariusze zaczęli
się wykruszać i dalsze prowadzenie
farmy stało się niemożliwe. Obecnie
na ranczo, gdzie zamieszkuje na
stałe kilku członków wspólnoty, od-
bywają się obozy letnie dla ubogich
dzieci z El Paso, a także rekolek-
cje dla osób różnych narodowości,
które przybywają tu, by odczytać
wolę Bożą co do swego własnego ży-
cia. Artykuły do banków żywności
są dziś kupowane – co okazało się
tańsze niż ich produkcja.

Także z niektórych innych po-
sług wspólnota rezygnowała. W po-
łowie lat osiemdziesiątych wspólno-
ta pracowała z młodocianymi prze-
stępcami z Juarez. Grupę piętnastu
młodych kryminalistów, w tym tak-
że zabójców, osiedlono na odludnym
ranczo na zachód od miasta; trzy-
nastu z nich jest dziś uczciwymi
obywatelami. Jednak zmiana władz

miejskich położyła kres temu pro-
jektowi i MCM zrezygnowało z niego
bez oglądania się wstecz.

„Bóg przemawia przez okolicz-
ności” – tłumaczy ojciec Rick. „Kie-
dy otwiera przed tobą jakąś możli-
wość, to znaczy, że masz to robić,
a kiedy zamyka, to znaczy, że masz
przestać”.

Bóg w codzienności

Finansowo Bóg wciąż otwiera
przed wspólnotą wiele możliwości.
Przykładem tego może być nabycie
w 1996 roku nowej siedziby MCM.
Dzięki serii przypadkowych niedo-
patrzeń administracyjnych wspól-
nota ze swą „żałosną” ofertą prze-
biła stan Teksas i dwie świetnie
prosperujące agencje.

Wspólnota nie zabiega o datki
poza dołączaniem kopert do mie-
sięcznego biuletynu wysyłanego tyl-
ko do osób, które sobie tego życzą
ani nie zaciąga pożyczek. Mimo to
jednak darowizny wystarczają na
opłacenie rachunków. „Nie rezy-
gnujemy z projektów z powodów
finansowych” – mówi ojciec Rick.
„Jeśli Bóg chce, byśmy czymś się
zajęli, robimy to z całym zaufaniem.
Znalezienie funduszy to sprawa Bo-
ga. Naszą sprawą jest wykonywanie
posługi, którą nam powierzył”. Tak
więc wspólnota pełni swoją posłu-
gę w sposób zwyczajny, a Bóg od
czasu do czasu ingeruje w sposób
nadzwyczajny. Pod koniec 2001 ro-
ku wolontariusz z banku żywności
zrobił dwadzieścia sześć kanapek –
po czym rozdał je po jednej trzydzie-
stu siedmiu osobom. Na początku
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2002 roku pewien mężczyzna został
uzdrowiony z ostrego bólu dróg mo-
czowych podczas słuchania audycji
radiowej, nadawanej przez wspól-
notę.

Młodzi duchem

Najnowszą inicjatywą MCM, za-
początkowaną w połowie 2002 roku,
są Młodzi Pasterze. Program ten,
przyciągający nastolatków z obu
stron granicy. Powstał, gdyż – we-
dług słów ojca Ricka – „wielu
młodych ludzi przeżywa wyjątkowe
doświadczenia duchowe i szczerze
pragnie służyć Bogu w szczególny
sposób”. Dlatego też przygotowuje
ich do prowadzenia różnorodnej po-
sługi duchowej wśród rówieśników –
od przygotowania do sakramentów
świętych do modlitwy o uzdrowienie
wewnętrzne.

„Proszę ich, by rozmawiali z in-
nymi młodymi ludźmi, którzy prze-
żywają typowe problemy nastolat-
ków uczęszczających do szkół pań-
stwowych. Przyprowadzają mi mło-
dzież i dorosłych pragnących po-
mocy duchowej. Jedna z dziewcząt
przyprowadziła ojca swojej koleżan-
ki, który był uzależniony od ha-
zardu. Wystarczyła jedna modlitwa
wstawiennicza, aby został uwolnio-
ny od tego nałogu”.

Liczący dziś siedemdziesiąt pięć
lat ojciec Rick jest wciąż gotów
podejmować wszystkie wyzwania,
które stawia przed nim Bóg. Wiek
nie stępił jego wrażliwości na głos
Ducha Świętego ani gotowości peł-
nienia woli Bożej. „Osobiście pragnę
być wierny temu, co wskazuje mi
Bóg, dopóki trzyma mnie na ziemi”
– wyznaje. To samo stara się czynić
cała wspólnota.

Richard Dunstan

KRONIKA
nie tylko parafialna

29 czerwca na stadionie w Trąbkach
Wielkich odbyły się XVIII Mistrzo-
stwa Gminy Trąbki Wielkie w Lek-
kiej Atletyce. Rozegrano 6 konku-
rencji w kategoriach kobiet i męż-
czyzn. Na zawody przybyła niezbyt
liczna grupa lekkoatletów z 6 so-
łectw. Poniżej prezentujemy zwycięz-
ców poszczególnych konkurencji oraz
klasyfikację drużynową:

I. Bieg na 100 m kobiet:
1. Magdalena Ratyńska z Łaguszewa
2. Justyna Szweda z Ełganowa

3. Małgorzata Kujawska z Kleszcze-
wa

II. Bieg na 100 m mężczyzn:
1. Mateusz Surma z Ełganowa
2. Dariusz Wrocławski z Łaguszewa
3. Jan Trofimowicz z Ełganowa

III. Bieg na 800 m kobiet:
1. Justyna Szweda
2. Joanna Szweda z Ełganowa
3. Anita Kwiatek z Ełganowa

IV. Bieg na 1500 m mężczyzn:
1. Daniel Kwiatek z Ełganowa
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Diana Paulina Szulc z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami i chrzestnymi w dniu
swojego chrztu świętego.

Jakub Galiński z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami i chrzestnymi w dniu swojego
chrztu świętego.
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Wójt Błażej Konkol wręcza dyplom Januszowi Beyerowi, prowadzącemu Zespół
Muzyki Dawnej „Mille Regretz”.

Tomasz Kempa przyjmuje gratulacje przewodniczącego Rady Gminy Józefa Sroki
za zdobycie Mistrzostwa Polski przez trenowany przez niego zespół juniorów Orzeł
Trąbki Wielkie.
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2. Ryszard Sela z Domachowa
3. Rafał Ratyński z Łaguszewa

V. Skok w dal kobiet:
1. Magdalena Ratyńska
2. Małgorzata Kujawska
3. Karolina Krzewska z Łaguszewa

VI. Skok w dal mężczyzn:
1. Daniel Kwiatek
2. Dariusz Wrocławski
3. Jan Trofimowicz

VII. Pchnięcie kulą kobiet:
1. Grażyna Sroka z Ełganowa
2. Karolina Krzewska
3. Małgorzata Kujawska

VIII. Pchnięcie kulą mężczyzn:
1. Jerzy Ptach z Czerniewa
2. Tomasz Kempa z Trąbek Wielkich
3. Marek Radelski

IX. Bieg sztafetowy 4 × 100 m
1. Ełganowo
2. Łaguszewo
3. Czerniewo
4. Domachowo

W łącznej klasyfikacji sołectw zwy-
ciężyło Ełganowo – 97 pkt, przed
Łaguszewem – 80 pkt, Czerniewem
– 37 pkt, Domachowem 32 pkt,
Kleszczewem – 30 pkt i Trąbkami
Wielkimi – 10 pkt.

***
6 lipca w naszym kościele chrzest św.
otrzymali:

� Diana Paulina Szulc z Trąbek Wiel-
kich, córka Sylwii i Bogusława,

� Jakub Galiński z Trąbek Wielkich,
syn Beaty i Adama.

***
12 lipca w Słubicach, zespół mło-
dych piłkarzy Orła Trąbki Wielkie,
prowadzony przez Tomasza Kem-
pę, wywalczył I miejsce w Finale

19. Ogólnopolskiego Turnieju „Pił-
karska Kadra Czeka”, pokonując 2:1
zespół reprezentujący województwo
śląskie. Jest to największy sukces
sportowy drużyny piłkarskiej z na-
szej gminy. Zespół, prowadzony przez
Tomasza Kempę od 5 lat, występo-
wał w składzie: Dawid Kuchta, Irene-
usz Łosiński, Łukasz Kobylarz, Rafał
Kobylarz, Wojciech Zielke, Grzegorz
Staszczak, Karol Czarniak, Patryk
Kruczkowski, Robert Dubanowski,
Michał Warda, Dariusz Wohlert, Ma-
teusz Płaza, Michał Turzyński, Mi-
chał Dobek, Robert Komorowski,
Marek Gajewski, Marek Rambiert
i Grzegorz Lejkowski. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

***
16 lipca oddany został do użytku wo-
dociąg w Kleszczewie. Mieszkańcy
tej miejscowości zaopatrywani będą
w wodę z ujęcia w Domachowie, któ-
re zostało zmodernizowane. Ogółem
ułożono ponad 10 km rur wodociągo-
wych – woda została doprowadzona
do ponad 80 mieszkań. W trak-
cie budowy zgłosiło się jeszcze ok.
20 chętnych, ale doprowadzenie do
ich mieszkań wody nastąpi w póź-
niejszym terminie (należy wykonać
dokumentację budowlaną i znaleźć
środki w budżecie gminy).

***
18 lipca odbyła się IV zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m. in.
następujące tematy:

1. Przewodniczący Rady Gminy Józef
Sroka i wójt Błażej Konkol uhonoro-
wali dyplomami zaproszonych gości:

– Janusza Beyera, prowadzącego Ze-
spół Muzyki Dawnej „Mille Re-
gretz” działający przy GOKSiR

21



w Trąbkach Wielkich, za zdobycie
Nagrody Ministra Edukacji i Spor-
tu na I Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Dawnej „Wspólne
Dziedzictwo Kultury”, który od-
był się w Malborku w dniach
6 – 8 czerwca br.

– Tomasza Kempę, trenującego ze-
spół juniorów Orła Trąbki Wielkie,
za zdobycie Mistrzostwa Polski
w Turnieju „Piłkarska Kadra Cze-
ka” w Słubicach, o czym szerzej
piszemy powyżej.

Po wręczeniu dyplomu Januszowi
Beyerowi krótki koncert muzyki
dawnej (i nie tylko) dał Zespół „Mille
Regretz”.

2. Przewodniczący Rady Gminy i wójt
złożyli podziękowania i wręczyli upo-
minek pani Henryce Kępskiej za peł-
nienie funkcji sołtysa wsi Drzewina
w latach 1999 – 2003.

3. Radni i sołtysi zostali poinformo-
wani o stanie wodociągów gminnych
i zaawansowaniu przygotowań do
przejęcia ich przez gminę do eks-
ploatacji, w związku z wypowiedze-
niem umowy przez dotychczasowe-
go eksploatatora tj. firmę Hydrolek
z Pelplina. Przejęcie ma nastąpić
od 1 sierpnia br. Odpowiedzialnym
za funkcjonowanie wszystkich gmin-
nych wodociągów będzie zastępca
wójta Jan Wiczling. O tym, kto bę-
dzie eksploatował gminne urządze-
nia wodociągowe w kolejnych latach,
zadecydują radni w najbliższych mie-
siącach.

4. Uchwalono nową cenę za wodę
z gminnych wodociągów – od 1 sierp-
nia będziemy płacić 1,87 zł za 1 m3

wody (jest to cena brutto).

5. Dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 2003 r. W związku z przejęciem
wodociągów gminnych do eksploata-
cji zwiększono budżet o 169 tys. zł.
Ponadto dokonano przesunięcia środ-
ków w kwocie 30 tys. zł na re-
mont drogi gminnej Czerniewo – Za-
skoczyn.

6. Wyrażono zgodę na nieodpłatne
przejęcie od Agencji Nieruchomości
Rolnej działek w Błotni i Sobowidzu
na cele publiczne.

Po zakończeniu sesji radni i sołtysi
udali się na spotkanie integracyj-
ne, które odbyło się w Jagatowie,
w obiekcie GPRD.

***
Zgodnie ze zobowiązaniem, podaje-
my listę najlepszych absolwentów
pozostałych szkół z naszej gminy.
Przypominamy, że kryterium jest
średnia ocen co najmniej 4,75.

Gimnazjum w Warczu (klasy III):
1. Piotr Gajewski (nagroda wójta)
2. Kamil Pepliński
3. Dorota Marocka
4. Emilia Baka
5. Marta Kaźmierczak
6. Sandra Klafka
7. Joanna Persak
Szkoła Podstawowa w Czernie-
wie (klasa VI):
1. Daniel Lewańczyk (nagroda wójta)
2. Dariusz Kosikowski
3. Andrzej Lewandowski

Szkoła Podstawowa w Sobowi-
dzu (klasy VI):
1. Michalina Leszczyńska (nagroda
wójta)
2. Marcin Wohlert
3. Michał Elmanowski
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Zespół Orzeł Trąbki Wielkie, mistrzowie Polski!

Budowa segmentu „B” trąbkowskiego gimnazjum, tynkowanie wnętrza czytelni,
19.07.2003 r.
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4. Krzysztof Mruczkowski
5. Anna Szumidłowska
6. Katarzyna Lul
7. Barbara Szwartz
8. Barbara Kisicka
9. Aleksandra Andrzejewska
10. Aneta Szymczyk
11. Paweł Wiński
12. Kinga Kisicka
13. Sylwester Nowaczyński
14. Agnieszka Skierka

***
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku przesłała do Urzędu Gmi-
ny Trąbki Wielkie wyniki egzaminów
testowych w klasach szóstych szkół
podstawowych (8 kwietnia) i w kla-
sach trzecich gimnazjów (8 i 9 maja).

W grupie gimnazjów (publicznych,
niepublicznych i prywatnych) nasze
szkoły uzyskały następujące średnie
punktowe (na 40 możliwych):
1. Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
– 22,42
2. Gimnazjum w Warczu – 21,48

przy średniej w naszym powiecie –
24,00 i w województwie – 25,34.

W grupie szkół podstawowych nasze
szkoły uzyskały średnie:
1. SP Trąbki Wielkie – 29,47
2. SP Mierzeszyn – 25,89
3. SP Czerniewo – 25,57
4. SP Kłodawa – 24,39
5. SP Sobowidz – 24,28

Przy średniej w naszym powiecie –
27,79 i w województwie – 28,77.

***
Podajemy dane statystyczne doty-
czące bezrobocia na terenie naszej

gminy na dzień 30 kwietnia br. (da-
ne dotyczą osób zarejestrowanych
w urzędzie pracy):

1. Bezrobotni ogółem – 814 osób
w tym 392 kobiety

2. Stopa bezrobocia:
� do ogółu ludności: 8,5 %
� do osób pełnoletnich: 12,5 %

3. Bezrobotni w grupach wiekowych
(lata):
18 – 24: 237 osób
25 – 34: 233
35 – 44: 168
45 – 54: 154
55 – 59: 19
60 i powyżej: 3

4. Bezrobotni wg wykształcenia:
wyższe: 8
średnie zawodowe: 100
średnie ogólne: 27
zasadnicze: 248
podstawowe: 431

5. Bezrobotni wg stażu pracy (lata):
do 1 roku: 122
1 – 5: 111
5 – 10: 113
10 – 20: 167
20 – 30: 83
30 i powyżej: 7
bez stażu: 213

***
Trwają intensywne prace przy budo-
wie segmentu B Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Na budynku położony
jest dach, zamontowana jest stolar-
ka okienna, wykonane są instalacje
elektryczne oraz częściowo instalacje
wodno-kanalizacyjne, trwają roboty
tynkarskie wewnętrzne.

Oprac. S. D.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z czerwca to
NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA.
Nagrody w konkursie „Kany” funduje Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sieci
„34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska z Trąbek Wielkich.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny utworzą
rozwiązanie. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.
Kupon z podanym rozwiązaniem wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu
(do dnia 24 sierpnia).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. W Kanie Galilejskiej. 2. Uszkodzenie ciała. 3. Drapieżnik z rodziny
psów. 4. Z chmurami, słońcem. 5. Niski głos męski. 6. Dwanaście miesięcy.
7. Przemienia się w motyla. 8. Syn Abrahama. 9. Jesus przemienia je
w swoją krew. 10. Kończyna górna. 11. Ferment, kwas. 12. Nie podpisany
list. 13. Okres w dziejach.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2003

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Cecylii,
p. Halba

Za śp. Klaussa Ossowskiego
(Czerniewo)

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti, ksiądz

3. Za śp. Franciszkę i Jana
Selków, godz. 800

Za śp. Rozalię i Józefa
Dończyków oraz zmarłych
z tej rodziny, godz. 930

(Czerniewo)

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Dominika Szostek,
godz. 1100

Za śp. Elżbietę Laga
(17. rocznica śmierci),
godz. 1800

4. Za śp. Józefa i Leokadię
Ziemanów

5. Za śp. Grzegorza Grzelaka
(23. rocznica śmierci) oraz

zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

6. Za śp. Bogdana Gdańca
7. Za śp. Władysława Myszk

(5. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodziny Zielke

8. Za śp. Marię (10. rocznica
śmierci) i Jerzego
Szwindowskich

9. Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich oraz zmarłych
z rodzin Niedźwiedzkich
i Brzózków

10. W pewnej intencji (Małgorzata
Gorzyńska), godz. 800

Dziękczynna w 40. rocznicę
urodzin Piotra Lewańczyka,
nadzwyczajnego szafarza
Eucharystii, godz. 930

(Czerniewo)
Za śp. Władysława Mućkę
(4. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Bąka
(1. rocznica śmierci),
godz. 1800

#

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11. Za śp. Piotra Kromer
12. Za śp. Justynę Gajewską
13. W pewnej intencji
14. Dziękczynna
15. Dziękczynna w 11. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Moniki i Dariusza Kosińskich,
godz. 800

Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w intencji
państwa Machów z Pruszcza
Gd., godz. 1100

Za śp. Gertrudę Dufke,
godz. 1800

16. Za zmarłych z rodzin Kilasów,
Grunwaldów i Wołoszynów

17. Za śp. Anitę Heyer
i Franciszka Kunkel, godz. 800

Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Za śp. Franciszka
Jaszewskiego oraz zmarłych
z rodzin Jaszewskich
i Młyńskich, godz. 1100

Za śp. Irenę Surma, godz. 1800

18. Za śp. Jana Nadolskiego
i Feliksa Warczyńskiego

19. Za śp. Irenę Surma
20. Za śp. Leona i Annę Tysler
21. Dziękczynna w rocznicę

sakramentu małżeństwa Ewy
i Romana Tyslerów, z intencji
dzieci

22. Za śp. Barbarę (1. rocznica
śmierci) i Piotra Kromerów

23. Za śp. Alojzego Ptach
(8. rocznica śmierci)

24. Dziękczynna w 70-lecie
urodzin Zygmunta Platy,
godz. 800

Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 930 (Czerniewo)
Dziękczynna w intencji
wykonawcy komory spalania
do ogrzewania kościoła
w Czerniewie, godz. 1100

Za śp. Irenę Surma, godz. 1800

25. Dziękczynna w 80-lecie
urodzin Zofii Świetlik

26. Za śp. Bronisława i Annę
Sokołowskich

27. Za śp. Jana Kitowskiego
i zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Witolda i Martę
Piszczuków

29. Za śp. Stanisława
30. Dziękczynna w 20. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Urszuli i Jana Kisickich

31. Za śp. Monikę Grenz
(14. rocznica śmierci),
godz. 800

Za śp. Jana Zawickiego,
godz. 930 (Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzą:
4 sierpnia: Karolina Paulina Piotrowska
10 sierpnia: Mateusz Płocke
17 sierpnia: Jan Wacław Szurgociński

Rocznice sakramentu małżeństwa
10 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Beaty i Marka Płocke
17 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Leszka Wawrynowiczów
24 sierpnia: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji i Grzegorza Czajkowskich
4 sierpnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa Anny i Adama Stockich

12 sierpnia: 3. rocznica sakramentu małżeństwa
Renaty i Tomasza Morawskich

29 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki i Wojciecha Niedźwieckich

29 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Pawła Zajączkowskich

29 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki i Wojciecha Pelowskich

21 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa Joanny i Stefana Köhler
6 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Mieczysława Dajdów
20 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty i Andrzeja Mauchów

ODESZLI DO PANA

4 sierpnia: 1. rocznica śmierci śp. Zygmunta Bąka
19 sierpnia: 1. rocznica śmierci śp. Barbary Kromer

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


