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Wakacyjne szlaki pielgrzymkowe:

Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie



PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH
OD 7 DO 14 WRZEŚNIA 2003

Niedziela 7 września – Rozpoczęcie Odpustu
7.30 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

8.00 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją eucharystyczną – celebruje ks. prałat
Andrzej Rurarz – proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa, Gdańsk
Wrzeszcz

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Poniedziałek 8 września – Dzień Małżeństw i Przymierza Rodzin
17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. kanonik lic.
Włodzimierz Zduński – proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk;
po Mszy św. spotkanie Przymierza Rodzin i Neokatechumenatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 9 września – Dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie za
Sakrament Chrztu i Eucharystii
17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. Kazimierz Glama – proboszcz parafii
św. Józefa, Postołowo; homilię wygłosi ks. mgr Jacek Tabor – parafia
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Pruszcz Gdański

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 10 września – Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza z Szafarzami
Eucharystii
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. Tadeusz Chajewski – proboszcz
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo; ministranci
odnowią przyrzeczenia ministranckie; uczestniczą nadzwyczajni
Szafarze Eucharystii z dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy nauczycieli i wychowawców

Czwartek 11 września – Dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy Różaniec),
przegląd piosenki religijnej
16.30 Rozpoczęcie występów zespołów parafialnych (4 zespoły)
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18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –
celebruje ks. kanonik Adam Kroll – proboszcz parafii św. Barbary,
Gdańsk; po Mszy św. dalsze prezentacje zespołów parafialnych,
występy organizuje ks. proboszcz Zygmunt Słomski przy współudziale
Bogusława Olszonowicza z „Gwiazdy Morza”

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 12 września – Dzień Chorych

16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach, przygotowują Chorzy

18.00 Msza św. z homilią i udzielenie Sakramentu Chorych – celebruje
ks. dziekan prałat Stanisław Łada – proboszcz parafii Podwyższenia
Krzyża Św., Pruszcz Gdański; homilię wygłosi ks. kapelan Leon Dąbski,
pallotyn z Gdańska

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 13 września – Dzień kapłański i młodzieży

10.00 Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem
Ks. Biskupa; Msza św. z homilią Ks. Biskupa do kapłanów

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją
eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią – przewodniczy ks. kanonik Bernard Zieliński
– proboszcz parafii św. Antoniego, Gdańsk Brzeźno; homilię wygłosi
ks. mgr Ireneusz Koziorzębski z parafii św. Brata Alberta, Gdańsk

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 14 września – Uroczystość centralna, dziękczynienie za
plony

7.30 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

8.00 Msza św. z homilią

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

nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny;

błogosławieństwo tegorocznych plonów, korony żniwne
z wszystkich wiosek biorą udział w procesji;

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie

18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
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ZAPRASZAMY NA TYGODNIOWY ODPUST MARYJNY

W tym roku Tygodniowy Odpust
rozpoczniemy uroczystą sumą w nie-
dzielę, 7 września o godz. 11.00. Co-
dziennie uroczysta Msza św. będzie
odprawiana dla poszczególnych grup
wiernych o godzinie 18.00. W po-
niedziałek, 8 września zapraszam
wszystkich małżonków, by odnowi-
li swoje ślubowanie. Niech będzie
to dzień święta małżeństw. W tym
dniu obchodzimy święto Narodzenia
Matki Najświętszej.

W czwartek przeżyjemy wyjątko-
wą uroczystość. Odbędzie się prze-
gląd zespołów i chórów parafialnych
z dekanatu i z Gdańska. Wystąpi sie-
dem zespołów śpiewaczych. Cztery
przed Mszą św., wszystkie podczas
Mszy św. i trzy po Mszy św. Tego
dnia, tradycyjnie, święcić będziemy
pojazdy.

W piątek udzielimy sakramentu
namaszczenia wiernym w podeszłym
wieku i chorym. W sobotę przed
południem przybędą kapłani naszej
archidiecezji z ks. Biskupem. Będą
wspólnie koncelebrować Mszę św.,

potem ugościmy ich w Domu Piel-
grzyma.

W niedzielę, 14 września odbędzie
się centralna uroczystość odpustowa
pod przewodnictwem Ks. Biskupa
o godz. 12.00, połączona z dziękczy-
nieniem za plony. Serdecznie pro-
szę wszystkich drogich Parafian do
uczestnictwa w poszczególne dni ty-
godnia odpustowego w wieczornych
nabożeństwach, a nie tylko w nie-
dzielę. Matka Najświętsza czczona
w trąbkowskim Obrazie zasłuży-
ła sobie, byśmy jako Jej dzieci do
Niej się garnęli, Jej zawierzali siebie
i rodziny. Przecież to nasza Matka!
Uczcijmy Ją wszyscy przystąpieniem
do sakramentu pokuty, Komunii św.
Niech to będzie nasz kwiat, duchowy
prezent złożony Maryi na Jej urodzi-
ny! Odpust, to święto całej parafii!
Zaprośmy rodziny, niech z tej okazji
odnowi się więź rodzinna. Bądźmy
wszyscy gospodarzami tej uroczysto-
ści.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2003

7 września: 23. niedziela zwykła

Iz 35,4 – 7a
Jk 2,1 – 5
Mk 7,31 – 37

„Przyprowadzili Mu głuchoniemego”

Wciąż słyszymy, co się dzieje wokół
nas – za ścianą, u sąsiadów, w mieście,

na wsiach, w stolicy, w kraju, poza kra-
jem, za granicami północnymi, połu-
dniowymi, wschodnimi, zachodnimi,
w Europie, na innych kontynentach.

Wciąż patrzymy na to, co się dzie-
je wokół nas – w domu, na ulicy, na
podwórku, w miejscu pracy, w teatrze,
w kinie, u przyjaciół, krewnych, zna-
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jomych, w sklepach, w szpitalu, na
cmentarzu.

Wciąż widzimy, wciąż słyszymy to,
co się dzieje wokół nas.

I co ty na to?
Przecież nie jesteśmy – przecież

nie możesz być – bankiem informacji,
komputerem, który rejestruje.

Co ty na to, co się dzieje? Nie
chodzi o to tylko, żebyś się cieszył,
albo smucił, był przerażony albo za-
chwycony. Chociaż to już jest bardzo
dużo, jeżeli jesteś wrażliwy. Ale to nie
wszystko. Co ty na to swoim życiem?
Jak to wszystko oddziałuje na twój
dzień zwyczajny?

Co ty robisz, żeby było tak, jak
być powinno w twoim domu, w twoim
miejscu pracy, w kraju, na świecie?

14 września: Podwyższenie
Krzyża św.

Lb 21,4b – 9
Flp 2,6 – 11
J 3,13 – 17

„Potrzeba, by wywyższono Syna Czło-
wieczego”

Cóż znaczy krzyż? Otóż jest on
znakiem bolesnej miłości Zbawiciela
do nas, znakiem naszej nadziei na
życie wieczne. Jest on także zna-
kiem wyrzeczenia się własnej woli,
znakiem zupełnego podania się wo-
li Bożej. Jest znakiem wyrzeczenia
się wszelkiej gwałtowności, znakiem
cierpienia w cichości. Jest znakiem
zwycięstwa, do którego dochodzi się
przez śmierć i zmartwychwstanie.

21 września: 25. niedziela zwykła

Mdr 2,12.17 – 20
Jk 3,16 – 4.3
Mk 9,30 – 37

„Posprzeczali się, kto z nich jest
największy”

Bronimy się przed stwierdzeniem,
że ktoś jest lepszy od nas, mądrzejszy,

inteligentniejszy, uczciwszy, wspania-
łomyślniejszy. Nie chcemy tej prawdy
dopuścić do siebie w obawie, że zagro-
zi poczuciu naszej wartości. A jeżeli
w końcu zmuszeni jesteśmy przyznać,
że tak jest, to nie chcemy o tym mó-
wić. Boimy się, że nasza pozytywna
opinia o kimś może umniejszyć na-
szą sławę, odwrócić oczy ludzi od
naszej osoby. A gdy już nawet na
to się zdecydujemy, wtedy dodajemy
zastrzeżenia, krytyczne uwagi.

Oderwać się od swojego „ja”, po-
patrzeć na drugiego człowieka, za-
chwycić się jego wartością, a jeszcze
powiedzieć to wobec innych ludzi –
nie kierując się żadnymi interesowny-
mi przesłankami, ale z najgłębszego
przekonania – to świadczy o twojej
bezinteresowności, o twojej wielkości,
to jest drogą, byś się otworzył na
jego bogactwo, rozwijał z pomocą jego
wartości swoją osobowość.

28 września: 26. niedziela zwykła

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

„Nauczyciel”

Być może, zostanie wynalezionych
jeszcze wiele środków masowego prze-
kazu lepszych niż obecne: niż prasa,
radio, telewizja, które mają za zada-
nie podawać informacje i wychowywać
społeczeństwo. Ale zawsze, jak daw-
niej, tak teraz, tak i w przyszłości
jedynym najlepszym, niezastąpionym
środkiem przekazu informacji, spo-
sobem wychowywania człowieka po-
zostanie drugi człowiek: nauczyciel.
W jego rękach spoczywa przyszłość
narodu, przyszłość ludzkości.

Oprac. ks. E. Szymański
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PLAN NAWIEDZENIA RODZIN
przez Obraz Chrystusa Miłosiernego – Wrzesień 2003

Kleszczewo

1., poniedziałek: Krzysztof
Groszek

2., wtorek: Felicja Ogórek
i Dariusz Raźniewski

3., środa: Mieczysław Papis

4., czwartek: Waldemar Jaszewski

5., piątek: Zygmunt Homa

6., sobota: Janusz Brzózka
i Katarzyna Chylińska

7., niedziela: Eugeniusz Lipa

8., poniedziałek: Ryszard Lipa

9., wtorek: Władysław Wróblewski
i Mariusz Karpowicz

10., środa: Zdzisław Wróblewski
i Stefania Wróblewska

11., czwartek: Edmund Plak

12., piątek: Leszek Nowak

13., sobota: Jan Wilk

14., niedziela: Jan Kula

15., poniedziałek: Czesław Kula

16., wtorek: Stanisław Nowak
i Zbigniew Nowak

17., środa: Jerzy Kolibski

18., czwartek: Ryszard Sienkiewicz

19., piątek: Jan Gryń

W sobotę, 20 września o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św.
dziękczynna z udziałem mieszkańców Kleszczewa, podczas której nastąpi
złożenie postanowień, zebrana „taca” przeznaczona będzie na potrzeby
budowy kościoła w Czerniewie.
Na tę Mszę św. zapraszamy też wiernych z Ełganowa, którzy zaproszą
Chrystusa Miłosiernego do swojej wioski. Po Mszy św. Obraz zostanie
przekazany rodzinie Kotulów.

Ełganowo

20., sobota: Ryszard Kotula

21., niedziela: Bolesław Ziemian

22., poniedziałek: Alojzy Pelowski
i Wojciech Pelowski

23., wtorek: Marian Głowacki
i Maria Czerw

24., środa: Jan Czerw, Rafał
Pisarek i Grzegorz Szymczyk

25., czwartek: Adam Dubiela,
Grzegorz Jasiński i Janusz
Dubiela

26., piątek: Mirosław Andrzejewski
27., sobota: Jadwiga Jaszewska
28., niedziela: Adam Jaszewski
29., poniedziałek: Stefan

Kaczmarek oraz p. Mućkowie
30., wtorek: Jacek Stańczyk
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JAK PRZEŻYWAMY NAWIEDZENIE CHRYSTUSA
MIŁOSIERNEGO W NASZYCH RODZINACH

Podczas Mszy św. odpustowej
w Czerniewie, odprawionej w świę-
to Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia
bieżącego roku, zostały poświęcone
3 obrazy Miłosierdzia Bożego dla
parafii: w Mierzeszynie, Postołowie
i Trąbkach Wielkich. Od tego dnia
rozpoczęła się peregrynacja Obra-
zu Miłosierdzia Bożego w rodzi-
nach. Obraz przyjęli już mieszkańcy
Czerńca i Czerniewa. Obecnie Ob-
raz nawiedza rodziny w Kleszczewie.
Codziennie wieczorem udaję się do
rodziny, u której jest przyjmowa-
ny Obraz i przewodniczę modlitwie
rodzinnej, w czasie której rodzina
przyjmuje Komunię św., a jeżeli po-
trzeba, to domownicy przystępują
do spowiedzi świętej. Cała rodzona
odmawia wspólnie akt zawierzenia
Miłosierdziu Bożemu, co jest równo-
znaczne z Intronizacją Miłosierdzia
Bożego. Potwierdzeniem tego wyda-
rzenia jest postawienie na odwro-
cie rodzinnego obrazka Miłosierdzia
Bożego pieczęci z datą i podpisem
księdza. Sporadycznie tylko zdarza
się, że ktoś z domowników odmawia
spowiedzi i Komunii św. Na ogół
wieczorem na modlitwie jest obec-
na cała rodzina. I słusznie, bo gdy
przyjmujemy ten niezwykły Obraz,
to w tym czasie nasz dom staje się
kościołem, a rodzinny stół – ołta-
rzem, na którym umieszczony jest
Najświętszy Sakrament.

Nawiedzenie, to czas kiedy sam
Chrystus przybywa do naszej ro-
dziny. Czy można otworzyć Mu

drzwi mieszkania, a zamknąć przed
Nim serce? Czy można przed Nim
„uciec”? Dokąd? W imię jakiej warto-
ści? Przecież życie nasze jest w „ręku
Boga”!

Proszę, aby rodziny gorliwie
przygotowały się na to wyjątkowe
spotkanie z Chrystusem Miłosier-
nym. Módlcie się za siebie by nikt
z domowników nie odrzucił Jego Mi-
łosierdzia. Czyńmy odpowiednie po-
stanowienia. Starajmy się na zmia-
nę czuwać cały czas przy Obrazie.
Trzeba sobie w czasie tego czuwania
odpowiedzieć na dwa pytania:

1. Kim jest dla mnie Chrystus?
2. Czy Jezus jest ze mnie zado-

wolony?
Sześć lat temu Matka Boża Trąb-

kowska odwiedzając nasze rodziny
już torowała „drogę” swojemu Syno-
wi, który w ślad za Nią przychodzi do
nas ze zdrojem swojego Miłosierdzia.
Niech pięknie będą przystrojone na-
sze mieszkania, a żywe kwiaty na
stole-ołtarzu będą symbolem naszej
żywej wiary. Ogarnia mnie przygnę-
bienie, gdy w niektórych domach
dekorację ołtarza stanowią sztuczne
kwiaty! Niech czas Nawiedzenia bę-
dzie czasem świętowania w rodzinie.
Gdy Ojciec święty odwiedził na Ma-
zurach rodzinę, towarzyszyły mu łzy
wzruszenia i radości. Tu odwiedza
nas ktoś większy niż Ojciec święty!

ks. E. Szymański
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SERDECZNIE WITAMY
Z dniem 1 sierpnia 2003 r. na moją

prośbę do pracy duszpasterskiej do na-
szej parafii został skierowany ks. mgr
Dariusz Woźny poprzednio pracujący
w parafii św. Faustyny w Rotmance.

Ksiądz Darek urodził się 11 wrze-
śnia 1965 r. w Gdyni, parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca
1997 r. Jego rodzice już nie żyją. Nie
ma też rodzeństwa.

Dziękuję Bogu za przychylenie się
ks. Biskupa do mojej prośby o skie-
rowanie do pomocy duszpasterskiej
księdza Dariusza. Dlaczego nie wcze-
śniej? Bo nie było warunków do przy-
jęcia księdza wikariusza. Od kilku lat
w czasie kolędowym szukałem wśród
parafianek i proponowałem pracę na
plebanii. Nikt się nie zdecydował. Kto
więc miał księdzu przygotować posi-
łek? Ja radziłem sobie sam. Po prostu,
nie miałem obiadów prócz niedziel.
Przez 5 lat państwo Srokowie go-
ścinnie zapraszali mnie w niedziele
na obiad, za co wyrażam im głęboką
wdzięczność. Pani Krystyna otoczyła
mnie troską jak rodzona mamusia.
Nie tylko podejmowała mnie obiadem
w każdą niedzielę, ale też zawsze
ochotnie przyjmowała i gościła księ-
ży rekolekcjonistów i spowiedników.
Na swój koszt przygotowywała uro-
czystości na plebanii związane na
przykład z kolędą ks. Biskupa w de-
kanacie, kongregacjami dekanalnymi
czy odpustem.

Dzięki wspólnocie neokatechume-
nalnej propozycję pracy na plebanii
przyjęła pani Maria z Sobowidza. Za-
raz też zwróciłem się do ks. biskupa
Zygmunta z prośbą o skierowanie do
naszej parafii ks. wikariusza. Nieraz

od osób bliżej związanych z parafią
słyszałem zdanie, że nie chcę pomoc-
nika. Bolało mnie takie stwierdzenie,
świadczące o płytkiej ocenie warun-
ków na plebanii.

Ufam, że ks. wikariusz, który też
należy do wspólnoty neokatechume-
nalnej w Gdańsku Oruni, ożywi pracę
duszpasterską wśród dzieci i młodzie-
ży. Chętnie głosi dobrze przemyślane
homilie. Ustaliliśmy – zgodnie z du-
chem posoborowej liturgii – że każdy
z nas będzie głosił kazanie na swojej
Mszy św.

Prawdą jest, że kapłanów utrzy-
mują wierni, do których są skierowa-
ni. Głównym źródłem ich dochodów
są intencje mszalne. Proszę gorąco, by
parafianie mieli to na uwadze. Każda
rodzina powinna czuć się w obowiąz-
ku chociaż raz w roku zamówić Mszę
św. w związku z rocznicą małżeństwa
czy urodzin, imienin czy jubileuszu,
wreszcie jako pomoc zmarłym z ro-
dziny. Jest to możliwe!

Pragnę zaznaczyć, że ofiar nie
przyjmujemy wcześniej, wypada ją
złożyć w zakrystii dopiero po odpra-
wieniu Mszy św.

Niekiedy, zwłaszcza w czasie odpu-
stu lub rekolekcji, Msze św. w zamó-
wionych intencjach odprawiają zapro-
szeni kapłani i zdarza się, że wierni
złożą ofiarę po kilku dniach. Co mam
przekazać temu kapłanowi? Nie wiem
jaką ofiarę złożą zainteresowani (zda-
rza się, że nie złożą wcale).

Otoczmy księdza wikariusza życz-
liwością i modlitwą. Niech za przy-
czyną Matki Najświętszej Pan Bóg
błogosławi jego pracy w parafii.

ks. E. Szymański
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ROZMOWA Z KS. DARIUSZEM WOŹNYM

– Proszę się krótko przedstawić
naszym czytelnikom.

– Jestem z urodzenia gdyniani-
nem – Gdynia jest moim miastem
rodzinnym. Swoich rodziców nie da-
ne mi było dobrze poznać, ponieważ
mama umarła gdy miałem 7 lat,
a ojca „odzyskałem” już jako do-
rosły człowiek. Mój ojciec trochę
się w życiu zagubił, a ja pomogłem
mu się w tym życiu „odnaleźć”;
zmarł, gdy byłem na 5 roku semina-
rium. Ukończyłem Szkołę Podsta-
wową nr 3 na ulicy Witomińskiej
w Gdyni – obecnie ta szkoła już nie
istnieje. Następnie rozpocząłem na-
ukę w 3-letniej szkole zawodowej –
była to szkoła mechaniczna, w któ-
rej wyuczyłem się zawodu tokarza.
Nie pracowałem jednak w zawodzie
ani dnia, ponieważ zacząłem naukę
w zaocznym ogólniaku – była to
słynna „Topolówka” w Gdańsku.
Naukę w liceum przerwała mi służ-
ba wojskowa. Ze szkoły średniej je-
stem bardzo zadowolony, ponieważ
bardzo wiele się tam nauczyłem.
Tam zdałem maturę, po czym wstą-
piłem do Seminarium w Pelplinie,
gdzie studiowałem 1 rok, a póź-
niej, w związku ze zmianą granic
diecezji, zostałem przeniesiony do
Gdańska.

– Jak wygląda dotychczasowa
droga kapłańska?

– Seminarium duchowne ukoń-
czyłem w 1997 r., a święcenia ka-
płańskie otrzymałem w Bazylice

Mariackiej w Gdańsku. Moją pierw-
szą parafią było Zelistrzewo koło
Pucka, gdzie przebywałem 2 lata.
Później trafiłem do parafii w Rot-
mance koło Pruszcza Gdańskiego,
gdzie pracowałem 4 lata. Od 1 sierp-
nia br. Zostałem skierowany przez
ks. Biskupa do parafii w Trąbkach
Wielkich. Teren naszego dekanatu
poznałem trochę wcześniej, ponie-
waż w roku akademickim 1995/96
miałem praktykę w parafii Mie-
rzeszyńskiej. Miałem okazję bliżej
poznać ks. Kazimierza Glamę, który
wcześniej był wikariuszem w mojej
rodzinnej parafii NSPJ w Gdyni.
Wcześniej również udało mi się
poznać ks. prałata Edwarda Szy-
mańskiego.

– Jak ksiądz określiłby swoje

posłannictwo kapłańskie?

– Przede wszystkim chcę pra-
cować z człowiekiem, który szuka
Boga, szuka Go na różne sposoby.
Czasami nie potrafi Go odnaleźć
w otaczającej rzeczywistości. Wie-
lu ludzi odnalazło już Boga, ale
jest jeszcze bardzo wielu, którzy Go
szukają – ja chciałbym im w tym
pomóc. Ta pomoc może mieć różną
formę – podam przykład: w tym
roku zorganizowałem pielgrzymkę
rowerową, w której uczestniczyło
również 2 niewierzących. To że są
niewierzącymi nie może ich wyklu-
czać z udziału w pielgrzymce; oni po
prostu jeszcze Boga nie znaleźli –
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być może ta pielgrzymka im w tym
pomoże.

– Czy ma ksiądz jakieś konkret-

ne plany pracy w naszej parafii?

– W tej chwili jest jeszcze za
wcześnie o tym mówić, bo jestem
na etapie obserwacji tego, co się
w parafii dzieje. Na pewno mogę
powiedzieć, że będę się starał konty-
nuować dzieło doprowadzania ludzi
do Chrystusa na różne sposoby, czyli
tej drogi, którą obrałem od począt-
ku swojego kapłaństwa. Konkretnie
mam plany związane z kontynu-
acją pielgrzymki rowerowej, o której
wspominałem wcześniej; chciałbym
zaprosić do udziału w niej jak naj-
więcej ludzi z naszej parafii. Jestem
również związany z drogą neoka-
techumenalną w Gdańsku Oruni
i na pewno w tej dziedzinie będą
działał nadal. Ponadto chciałbym
wprowadzić pewne formy duchowo-
ści, które poznałem wcześniej, jak
np. Ruch Światło-Życie czy Odnowę
Charyzmatyczną. To czy uda się za-
planowane cele zrealizować zależy
nie tylko ode mnie, ale również od
woli Boga, który może mieć całkiem
inne plany wobec mnie lub wskaże
mi inne, nieraz bardzo kręte, drogi
ich realizacji.

– Pierwsze wrażenia księdza

w nowej parafii. . .

– Czuję się tutaj dobrze, a nawet
cieszę się z tego, że zostałem posłany
na teren, który trochę znam i do
ludzi, których mentalność nie jest
mi również obca. Jest to bardzo
ważne, aby służyć im najlepiej jak
potrafię. Chciałbym, aby ludzie czuli

się ze mną dobrze, wtedy i ja będę
się czuł potrzebny i tym chętniej
będę im służyć.

– Czy coś księdza w nasze parafii

zaskoczyło?

– Przede wszystkich to, że w tak
małej parafii działa wspólnota neo-
katechumenalna, co się bardzo rzad-
ko zdarza. Uważam, że droga ta ma
wielką przyszłość, że jest to wspa-
niała droga do świętości, mimo że
jest długa, trudna i wymaga wie-
le czasu. Całe życie jest drogą do
świętości, a najlepiej kroczyć nią we
wspólnocie, bo jest o wiele łatwiej
niż samemu.

– Proszę opowiedzieć o swoich

zainteresowaniach

– Z zamiłowania jestem history-
kiem. Do matematyki zawsze czu-
łem niechęć, ale historii uczyłem
się z przyjemnością. Równie ważna
jest dla mnie literatura, szczególnie
okres romantyzmu, ale też staro-
żytna. Ogólnie dużo czytam, w tym
również poezję. Sam trochę piszę już
od 15 roku życia, ale o tym szerzej
napiszę kiedyś w „Kanie”. Lubię
dobrą muzykę rockową, bo chyba
ją najlepiej rozumiem. Moje ulu-
bione zespoły to „Perfect”, „Lom-
bard”, „Bajm”, oczywiście rock nur-
tu chrześcijańskiego z „Armią” na
czele. Nie jestem fanem muzyki
klasycznej, co nie znaczy, że nie mo-
gę posłuchać takich klasyków jak
Beethoven, Bach czy Mozart. W słu-
chaniu muzyki rockowej ważny jest
dla mnie wykonawca, jego postawa
życiowa, moralność, styl życia. Cóż
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warta jest twórczość realizowana
pod wpływem środków odurzają-
cych, co może dobrego nam taki
„twórca” przekazać? Moim zainte-
resowaniem, ale też pewnego ro-
dzaju specjalizacją, jest profilaktyka
antynarkotykowa – w tej dziedzinie
chciałbym także działać w naszej pa-
rafii. Moim ulubionym sportem jest
piłka nożna – szczególnie interesuję
się mistrzostwami świata czy Eu-
ropy. Lubię też jeździć na rowerze
i to zamiłowanie chciałbym rozsze-
rzać w kierunku wykorzystania go
w pracy duszpasterskiej.

– Jak ksiądz widzi swój udział
w redagowaniu „Kany”

– Oczywiście chętnie będę
uczestniczył w jej redagowaniu, tym
bardziej, że w poprzedniej parafii za-
kładałem podobną gazetkę. Będę się
starał, aby w każdym numerze był
jakiś mój artykuł. Nie potrafię dziś
jeszcze podać konkretów, ale będą
to tematy z zakresu historii, walki
z uzależnieniami czy też sportu.

– Bardzo dziękuję za rozmowę

i życzę powodzenia w realizacji pla-

nów, o których dzisiaj rozmawiali-

śmy.

Rozmawiał: S. D.

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzięki ofiarnej pomocy mate-
rialnej i codziennym odmawianiu
o godz. 15.00 Koronki do Miłosier-
dzia Bożego intensywnie postępują
prace przy budowie świątyni. Od
wiosny nieprzerwanie pracuje na
budowie pięciu robotników. Trzech
prowadzi prace tynkarskie, a dwóch
obkłada zewnętrzne ściany łupa-
nym kamieniem. Z braku środków
finansowych, nie mogę zatrudnić
większej liczby osób, aby budo-
wę przyspieszyć. Po prostu, tyle
zrobimy, na ile Wy drodzy parafia-
nie to dzieło wesprzecie. Wiem, że
ubóstwo dotykające naszych rodzin
spowoduje spowolnienie i przedłu-
żenie pracy przy świątyni, ale tym

bardziej dziękuję Wam za wyrozu-
miałą pomoc, by rozpoczęte wspa-
niałe dzieło doprowadzić do końca.

Przyjmujemy obraz Miłosier-
dzia Bożego w rodzinach. Ufam,
że w zamian za otrzymane Je-
go miłosierdzie, nasza wdzięczność
spotęguje się i wyrazi w chęci, by
w ten wymierny sposób wynagro-
dzić Bożemu Miłosierdziu.

My odejdziemy do Pana, a przy-
szłe pokolenia będą na tym miejscu
w tej świątyni czcić Boże Miłosier-
dzie i modlić się za tych, co tę świą-
tynię wznosili i wspierali. Niech
Jezus Miłosierny hojnie wynagro-
dzi wszystkim drogim Parafianom
wspierającym to Boże dzieło.

ks. E. Szymański
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2003

Tegoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczęła się w strugach deszczu.

Pielgrzymi zostali poczęstowani zupą „proboszczówką” na hali sportowej.
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Na pierwszym planie – reprtezentacja naszej parafii na pielgrzymce.

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W niedzielę, 3 sierpnia odbyło
się kolejne spotkanie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Spotkanie, w któ-
rym uczestniczyło 20 radnych, zgod-
nie z tradycją, rozpoczęto modlitwą
o owocne obrady. Na początku ks.
prałat E. Szymański przypomniał te-
maty spraw omawianych na poprzed-
nim posiedzeniu rady w marcu br.
Nawiązał m.in. do wywozu śmieci
z cmentarza, składania darów żywno-
ściowych z okazji Świąt Wielkanoc-
nych i przekazaniem ich potrzebują-
cym. Podkreślił też, że peregrynacja
Obrazu Miłosierdzia Bożego w ro-
dzinach przebiega zgodnie z planem,
że osobiście uczestniczy w modlitwie
w każdej rodzinie podczas nawiedze-
nia. Poinformował o służbie kościelnej

i obsłudze plebanii. W podsumowaniu
ksiądz uznał te sprawy za załatwio-
ne w całości lub częściowo. Nawiązał
jeszcze raz do sprawy „ocalić od zapo-
mnienia”, dotyczącej śp. ks. prałata
Feliksa Głowienki, poprzedniego pro-
boszcza naszej parafii i śp. Konstancji
Czapskiej, fundatorki trąbkowskiego
kościoła.

Ks, prałat dość szczegółowo omó-
wił stan budowy kościoła w Czernie-
wie i problemy – zwłaszcza finansowe
– z tym związane. W tym spotkaniu
uczestniczył ks. wikariusz Dariusz
Woźny, pracujący w naszej parafii od
1 sierpnia br. Ks. Dariusz po krótkim
przedstawieniu się czynnie uczest-
niczył w dyskusji dotyczącej spraw
naszej parafii.
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Na zakończenie ks. prałat krótko
wspomniał o zbliżającym się odpuście
parafialnym w dniu 15 sierpnia oraz
o tygodniowym odpuście w dniach od
7 do 14 września, połączonym z uro-
czystością dziękczynienia za plony.
Zapowiedział, że o szczegółach będzie
informował w ogłoszeniach niedziel-

nych. Zachęcił wszystkich do bardziej
owocnej współpracy na rzecz naszego
sanktuarium. Wspólną modlitwą o po-
wodzenie tego dzieła radni zakończyli
obrady.

Józef Sroka

ŻYCIE JEST DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI

W lipcowe dni 2002 roku wy-
brałem się z grupą przyjaciół na
wyprawę rowerową w Bory Tuchol-
skie. Była to zwyczajna turystyczna
wyprawa po znanych mi z opo-
wiadań terenach północnej Polski.
Zrobiliśmy wtedy niewiele ponad
dwieście kilometrów. Dla wyczyno-
wego rowerzysty wydaje się to małą
kroplą w morzu. Nie dystans jed-
nak był najważniejszy lecz chęć
radosnego przeżycia trzech letnich
dni. W sobotni wieczór przy dogasa-
jącym ognisku przyszła mi do głowy
pewna myśl.

Gdyby tak w przyszłym roku
wybrać się do Częstochowy?

Na początku wydawało się to
trochę mało realne, ale od tamtej
chwili myśl ta nie dawała mi spo-
koju. Przecież przed laty jako bar-
dzo młody człowiek uczestniczyłem
w pieszych pielgrzymkach na Jasną
Górę. Jako kapłan przynajmniej raz
do roku udaję się tam z grupą ludzi
autokarem. Każda z tych wypraw
ubogaca mnie wewnętrznie, co po-
zwala jeszcze lepiej służyć Bogu
i drugiemu człowiekowi.

Dlaczego więc nie wybrać
się do tronu Królowej Polski na
rowerze?

Mijały tygodnie i plany zaczęły
nabierać realnych kształtów. Przy-
łączali się ludzie mający podobny
jak ja cel. Z powodzi rozmazanych
barw powoli pojawiał się jasny ob-
raz czekającego nas przedsięwzięcia.
Najważniejsze było to, że czułem
coraz bardziej Boże prowadzenie.
Każdego dnia powoli stawałem się
narzędziem Jego działania.

Potem przyszło ustalanie trasy,
która podzielona została na dwa
odcinki. Hel – Toruń, oraz Toruń
– Częstochowa. Każdy z odcinków
składał się z czterech etapów. Na
początku roku trasa miała już kon-
kretny kształt. Hel – Gdynia –
Gorzędziej – Mokre – Toruń – Czar-
nocice – Uniejów – Szczerców –
Częstochowa.

Następne tygodnie miały doko-
nać jeszcze jednej istotnej zmiany.
Na kilka dni przed Wielkim Po-
stem podczas modlitwy różańcowej
przyszła kolejna istotna myśl, któ-
rej wynikiem stało się przedłużenie
trasy. Metą pielgrzymki nie była od
tej chwili Jasna Góra lecz Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Do całego planu doszło
więc parę dni. Ostatecznie start
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ustalony został na dzień osiemna-
sty lipca. Cała zaś wyprawa miała
trwać dwanaście dni.

Po jedenastu miesiącach wspól-
nej pracy marzenia stały się rze-
czywistością. W lipcowy poranek
dwanaście rowerów wyruszyło, aby
przetrzeć kolejny pielgrzymi szlak.
Towarzyszył nam jeden buss, który
wiózł nasze bagaże, namioty i nie-
zbędny w trasie sprzęt.

Przez większą część drogi nie
opuszczał nas słoneczny skwar,
a ostatnie trzy dni – ulewny deszcz.
Pogoda miała więc jak widzimy
skrajny charakter. Nocowaliśmy pod
namiotami korzystając z pomocy
wielu uczynnych ludzi. Jedzenie
w przeważającej większości robili-
śmy sobie sami najczęściej w polo-
wych warunkach. Wyjątkiem były
dwa pierwsze dni i dzień przerwy
w Toruniu. Wtedy spożywaliśmy
obiady w barach. W czasie piel-
grzymki nauczyliśmy się przyrzą-
dzać różne, najdziwniejsze potra-
wy korzystając z konserw i zupek
chińskich. Najważniejszym punk-
tem dnia każdej pielgrzymki jest
Eucharystia. Nie mogło być ina-
czej na naszym rowerowym szla-
ku. Na kilka godzin przed startem
przeżyliśmy ją u braci franciszka-
nów w kościele Bożego Ciała na
Helu, a pierwszego dnia jazdy –
w Sanktuarium Królowej Polskie-
go Morza w Swarzewie. Swoją ka-
plicę udostępniły nam siostry ze
zgromadzenia Matki Bożej Miło-
sierdzia w Świętym Wojciechu, pa-
rafianie z Mokrego, następnie znany
mi z pieszej pielgrzymki Ostrowąs,
Sanktuarium Matki Bożej Zwycię-
skiej w Brdowie. Podczas Mszy po-
lowej, odprawionej już po zachodzie

słońca w Szczercowskiej Wsi służył
nam ołtarz z pnia. Kolejny ołtarz po-
lowy przygotowaliśmy przy figurze
Maryi za parkingiem w Częstocho-
wie. Największym jednak dla mnie
przeżyciem było odprawienie Naj-
świętszej Ofiary w bazylice Jasno-
górskiej. Finałem pielgrzymki była
Uczta Pana w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po drodze nie brakowało atrak-
cji turystycznych ze wspaniałym
Starym Miastem w Toruniu, arse-
nałem, skarbcem i muzeum sześć-
setlecia na Jasnej Górze. Pierwszy
raz mogłem na własne oczy oglą-
dać Maczugę Herkulesa i zamek
w Pieskowej Skale. Na długo zo-
staną w pamięci podjazdy i zjazdy,
którymi znaczona była trasa Czę-
stochowa – Kraków.

Na zakończenie tych słów pra-
gnę podzielić się moim pragnieniem,
aby rozpoczęte tego lata dzieło sta-
ło się nową formą pielgrzymowania
dla naszej archidiecezji. Nie chcę
być oczywiście konkurencją dla piel-
grzymek pieszych, które mają swoją
tradycję i niepowtarzalny urok, ale
myślę, że przetarty w lipcowe dni
szlak będzie nową formą spędzania
czasu z Bogiem. W przyszłym roku
trasa nieco się przedłuży, a metą
będzie Sanktuarium Narodu Sło-
wackiego w Lewoczy. Zaintereso-
wanych tą formą pielgrzymowania
zapraszam na rowerowy pielgrzymi
szlak informując, że w ciągu naj-
bliższych tygodni zostanie ustalony
termin planowanej pielgrzymki.

Ks. Dariusz Woźny
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RELIGIE ŚWIATA – BUDDYZM

Buddyzm jest jedną z wielkich
światowych religii uniwersalistycz-
nych, która rozwinęła się z syste-
mu etyczno-filozoficznego, stworzo-
nego przez Buddę w V w. p.n.e.
na terenie Indii. Doktryna bardzo
rozszerzyła się na cały półwysep,
a w ciągu następnych wieków obję-
ła obszary Południowo-Wschodniej,
Wschodniej i Środkowej Azji, gdzie
utrzymuje się do czasów współcze-
snych. Buddyzm pierwotny, pocho-
dzący bezpośrednio od Buddy, jest
trudny do odtworzenia z powodu
braku pism samego twórcy (na-
ukę spisywali uczniowie); pewne
jest jednak, że oryginalne podsta-
wy systemu i sposób rozumowania,
przekazany w kazaniach (głoszo-
nych specjalną metodą, ułatwia-
jącą ich zapamiętywanie) pocho-
dzą od samego założyciela. Źró-
dła myśli Buddy tkwiły w filozo-
fii indyjskiej sprzed jego okresu
i w ówczesnej formie hinduizmu
(braminizm), z których braminizm
przejął wiele terminów i pojęć, lecz
nadał im nowy sens. W późniejszym
okresie nauka Buddy uległa znacz-
nym przeobrażeniom pod wpływem
miejscowych wierzeń ludności, któ-
ra ją przyjmowała. Kilkakrotnie
zwoływane synody nie zapobiegły
wyodrębnieniu się 2 podstawowych
kierunków: hinajany i mahajany,
na początku naszej ery (n.e.), oraz
trzeciego, tzw. mantrajany, około
V w.; główny zrąb nauki pozostał
jednak niezmieniony we wszystkich

kierunkach buddyzmu do czasów
współczesnych. Kanon religii bud-
dyjskiej, spisany przez członków
kierunku hinajny w języku pali
w I w. n.e., zachował się w Sri Lan-
ce,. a jego część w sanskrycie w In-
diach; poza tym istnieje znaczna
liczba dzieł religijnych, komentarzy,
legend itp., a także wersje tybetań-
ska i chińska ksiąg kanonicznych
buddyzmu. W założeniu buddyzm
jest systemem ateistycznym; bogo-
wie nie mają żadnego znaczenia
wobec samodzielnej drogi jednostki
do doskonalenia się i wyzwolenia.
Punktem centralnym jest problem
cierpienia, ujęty w tzw. 4 szlachet-
ne prawdy, które Budda objawił
w swym pierwszym kazaniu w Be-
nares (ob. Waranasi). Głoszą one,
że: 1) cierpienie stoi u początku
życia ludzkiego; 2) przyczyną cier-
pienia jest pragnienie (istnienia,
radości, potęgi itp.), które się sta-
je przyczyną powtórnych narodzin;
3) cierpienie można usunąć przez
wykorzenienie pożądania; 4) wie-
dzie do tego „ośmioraka ścieżka”
– należyta wiara, należyte posta-
nowienie, należyta mowa, należyty
czyn, należyte życie, należyte dąże-
nie, należyte pamiętanie, należyte
zagłębianie się. Celem życia jest
wyzwolenie z cierpienia (tj. kręgu
wcieleń) i osiągnięcie całkowite-
go spokoju, wygaśnięcie wszelkich
pragnień w nirwanie. Kolejne byty
łączące tzw. osobowość ludzką zmie-
niają się pod wpływem dharm, czyli
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elementów bytu podległych prawu
przyczynowości, które konsekwent-
nie wymierzają zapłatę za czyny
dobre i złe; etyczna wartość uczyn-
ków, karman, wpływa na rodzaj
następnego wcielenia. Samodosko-
nalenie duchowe sprzyja osiąganiu
coraz wyższego bytu. Najłatwiej
je osiągnąć w izolacji od świata,
w obrębie gminy zakonnej. Klasz-
tory są jedynymi zorganizowanymi
instytucjami buddyzmu; pierwsze
gminy zakonne (sangha) męskie,
potem także żeńskie, powstawały
za życia Buddy. Dyscyplina zakon-
na obejmuje ćwiczenie się w podsta-
wowych cnotach buddyzmu: majtri
– uczucie przyjaźni do wszystkich
stworzeń, ahinsie – nieszkodzeniu
nikomu, i karunie – w miłosier-
dziu oraz w technikach medytacyj-
nych. Poza tym obowiązuje opano-
wanie zmysłów i abstynencja seksu-
alna. Klasztory odegrały w dziejach
znaczną rolę jako ośrodki życia
religijnego i naukowego (filozofia,
medycyna, nauki ścisłe) i artystycz-
nego. Na ich terenie tworzono wiel-
kie uczelnie po kilkanaście tysięcy
studentów z całej Azji. Buddyzm
różni się od innych religii tym,
że nie ma do niego żadnego for-
malnego przyjęcia, wyznania wiary,
rytuału i duchowieństwa, nie ist-
nieją też żadne ograniczenia kasto-
we czy rasowe: buddystą jest ten,
kto żyje według zasad buddyzmu.
Obecnie buddyzm dominuje w Sri
Lance, Birmie, Tajlandii, Laosie,
Kambodży, Nepalu, Bhutanie; wie-
lu buddystów jest w Chinach, Korei
Południowej, Japonii, Wietnamie,

Mongolii, Indonezji, Malezji, Fe-
deracji Rosyjskiej, Indiach; ogólna
liczba wyznawców sięga 600 mln
(wg danych Kongresu 2500-lecia
śmierci Buddy z 1956).

BUDDA – (sakr. buddha: „oświe-
cony”, „przebudzony”) (właśc. Sid-
dhartha Gautama), ok. 560 – 480
p.n.e., książę z rodu Śakjów w pn.
Indiach, asceta i filozof, twórca
buddyzmu.

Przez 7 lat wędrówki poszu-
kiwał prawdy, doznał oświecenia
(badhi) i nazwany został Buddą.
W pierwszym kazaniu, wygłoszo-
nym w Benares (Waranasi), wy-
łożył zasady tzw. 4 szlachetnych
prawd. Założył gminę wyznawców
zakonnych i świeckich płci obojga
(songha). Przez 45 lat prowadził
życie wędrownego kaznodziei, mi-
sjonarza i nauczyciela, działał w pn.
Indiach. Zmarł osiągając nirwanę.
Po śmierci spopielone szczątki Bud-
dy, jako relikwie, podzieliły między
siebie sąsiadujące państwa; są prze-
chowywane w budowlach-relikwia-
rzach (stupa). Miejsca związane
z pobytem Buddy są celem licznych
pielgrzymek. Wielka liczba posą-
gów, świątyń i wizerunków Buddy
znajduje się w całej Azji Południo-
wo-Wschodniej.

NIRWANA (sanskr., „zagaśnię-
cie”), w buddyzmie wygaśnięcie
pragnień, następnie zanik bytu in-
dywidualnego, wreszcie stan błogo-
ści w tym życiu lub po śmierci;
osiągnięcie nirwany zupełnej (pa-
rinirwana) wyzwala od ponownych
narodzin.

Oprac. Karolina Frąckowiak
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OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓZAŃCU

Obowiązki członków
1. Zasadniczym obowiązkiem jest za-
pisanie imienia w księdze i odma-
wianie codziennie jednego dziesiątka
Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie ta-
jemnic różańcowych (osobę, która
sześć razy z własnej winy opuści
nabożeństwo, należy wykreślić).
3. Częste przystępowanie do sakra-
mentów świętych oraz udział w pro-
cesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykła-
dem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary
i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego człon-
ka Żywego Różańca oraz w modli-
twach za spokój jego duszy.

Uwaga: W 1967 r. za zgodą Stoli-
cy Apostolskiej udzielono członkom
Żywego Różańca odpustu zupełnego,
który zyskać mogą osiem razy w roku:
1. W rocznicę przyjęcia do Żywego
Różańca;
2. W Boże Narodzenie;
3. Na Wielkanoc;
4. W święto Zwiastowania NMP;
5. W święto Wniebowzięcia Matki
Bożej;
6. W święto Królowej Różańca Św.;
7. W święto Niepokalanego Poczęcia
Maryi;
8. W święto Ofiarowania Pańskiego.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi
warunkami.
Obowiązki zelatora
1. Sprawdza obecność członków Ży-
wego Różańca na nabożeństwie.
2. Dostarcza tajemnicę z intencją
modlitewną nieobecnym.

3. Zachęca członków do gorliwej dzia-
łalności apostolskiej, zwłaszcza wśród
chorych i ubogich.
4. Zbiera miesięczne składki, np. na
Mszę św.
5. Odwiedza chorych członków i ota-
cza ich miłością.
6. Czuwa, by róża posiadała pełny
skład (20 osób od 16 X 2002 r.) – jest
to jeden z ważniejszych obowiązków
zelatora.
7. Pilnuje, aby róża wypełniała zlecone
sobie zadania apostolskie.
8. Utrzymuje stałą łączność między
różą a księdzem.

Obowiązki dyrektora (opiekuna)
1. Sam codziennie odmawia Różaniec
i bardzo sobie ceni jego wartość.
2. Zna swoje stowarzyszenie i rozwija
w nim działalność duszpasterską.
3. Przyjmuje do Żywego Różańca i dba
o księgę różańcową.
4. Co kwartał wygłasza konferencję
dla wszystkich członków Żywego Ró-
żańca.
5. Prowadzi miesięczną zmianę tajem-
nic, zapowiada intencję modlitewną
oraz odpusty różańcowe.
(. . .)
7. Współpracuje z katechetami w celu
przyjmowania do Żywego Różańca
dzieci i młodzieży.
8. Współpracuje z Promotorem
Prowincjonalnym lub Diecezjalnym
w dziele krzewienia Różańca Święte-
go.

Zatwierdził Prymas Polski kard. Ste-
fan Wyszyński, 7 IX 1977 r.

Oprac. Karolina Frąckowiak
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TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI
Życiorys św. Faustyny, cd.

Jako kilkunastoletnia dziewczy-
na Helenka opuściła rodzinny dom,
wynosząc z niego skarb wiary, umi-
łowanie modlitwy, zdrowe zasady
moralności chrześcijańskiej oraz ta-
kie cnoty jak: pracowitość, posłu-
szeństwo i duże poczucie odpowie-
dzialności. Pojechała najpierw do
Aleksandrowa pod Łodzią na służbę
do Leokadii Bryszewskiej, właści-
cielki piekarni i sklepu. Tam prze-
żyła tajemnicze widzenie „jasności”,
po czym wróciła do domu, by po-
prosić o pozwolenie na wstąpienie
do klasztoru. Rodzice, choć poboż-
ni, nie chcieli oddać najlepszego
dziecka i wymawiając się brakiem
pieniędzy na posag, odmówili zgo-
dy. W tej sytuacji Helenka znów
pojechała na służbę, tym razem do
Łodzi. Pracowała najpierw u ter-
cjanek franciszkańskich, a potem
u właścicielki sklepu spożywczego,
Marcjany Sadowskiej, której prowa-
dziła dom i zajmowała się dzieć-
mi. „Była zgodliwa i śmieszka” –
wspominała jej chlebodawczyni. –
„Wieczór, jak siadała na stołku, tro-
je moich dzieci zaraz koło niej się
zebrało. Lubiły ją, bo im opowiadała
bajki (. . .). Jak z domu wyjechałam,
to byłam spokojna, bo ona w domu
zrobiła lepiej niż ja.

(. . .) Miła, grzeczna, pracowita.
Nic złego na nią powiedzieć nie
mogę, bo była aż za dobra. Taka
dobra, że nie ma słów na to”.

Wobec braku zgody rodziców na
wstąpienie do klasztoru Helenka
usiłowała zagłuszyć w sobie głos
Bożego powołania, który – jak pisze
w Dzienniczku – odczuwała w duszy
już od siódmego roku życia. Pew-
nego dnia 1924 r. wraz z dwiema
siostrami i koleżanką wybrała się
na zabawę; w czasie tańca zoba-
czyła umęczonego Chrystusa, który
z wyrzutem zapytał: „Dokąd cię
cierpiał będą i dokąd Mnie zwodzić
będziesz?” Wstrząśnięta tą wizją,
opuściła towarzystwo i poszła do
najbliższego kościoła – łódzkiej ka-
tedry. Tam leżąc krzyżem przed
Najświętszym Sakramentem, prosi-
ła Pana Jezusa, aby jej dał poznać,
co ma czynić dalej. W odpowie-
dzi usłyszała: „Jedź natychmiast do
Warszawy, tam wstąpisz do klaszto-
ru”.

O swej decyzji powiedziała sio-
strze, która podobnie jak ona pra-
cowała u zamożnej rodziny, i prosi-
ła, by pożegnała rodziców. Niczego
z sobą nie zabierając, pojechała do
stolicy. Miasta nie znała więc znów
pierwsze kroki skierowała do kościo-
ła (św. Jakuba na Ochocie). Tam od
księdza proboszcza otrzymała ad-
res pewnej rodziny, u której mogła
się zatrzymać dopóki nie znajdzie
miejsca w klasztorze., W tym cza-
sie szukała klasztoru, jednak gdzie
zapukała, wszędzie jej odmówiono.
Ból ściskał jej serce.

W końcu zapukała do domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
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Miłosierdzia w Warszawie przy ul.
Żytniej. Po krótkiej rozmowie ów-
czesna przełożona, matka Michaela
Moraczewska, kazała jej zapytać Pa-
na domu, czy ją przyjmuje. Helenka
wiedziała, że ma iść do kaplicy, gdzie
na swoje pytanie usłyszała: „Przyj-
muję, jesteś w Sercu moim”. Gdy

te słowa powiedziała przełożonej, ta
oznajmiła: „Jeżeli Pan przyjął, to
i ja przyjmuję”. Ale jeszcze ponad
rok przebywała na służbie u Aldony
Lipszyc w Ostrówku, by zarobić na
skromną wyprawę.

Oprac. Karolina Frąckowiak

KRONIKA
nie tylko parafialna

20 lipca na stadionie w Trąbkach
Wielkich odbył się X Turniej So-
łectw Gminy Trąbki Wielkie o Pu-
char Przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Do rywalizacji przystąpiło 17
sołectw. W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyły Trąbki Wielkie przed
Domachowem i Gołębiewkiem. Po-
zostałe sołectwa z naszej parafii za-
jęły: Czerniewo – 4. miejsce, Klesz-
czewo 5 – 6. miejsce i Ełganowo –
8. miejsce. Ogółem odbyło się 10
konkurencji, w których zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny – Gołębiewko

2. Rodzinny tor przeszkód – Marek,
Patryk i Dawid Lewańczyk z Trąbek
Wielkich

3. Rodzinny konkurs z piłkami –
Irena, Jerzy i Robert Ptach z Czer-
niewa

4. Konkurs dla małżeństw – Hanna
i Bogusław Werochowscy z Gołę-
biewka

5.Rzut podkową dla sołtysów – Grze-
gorz Olszewski z Ełganowa

6. Siłowanie na rękę – Jarosław
Szczuka z Trąbek Wielkich

7. Strzały na bramkę dla radnych –
Jerzy Gębura z Trąbek Małych

8. Slalom piłkarski – Mirosław Szo-
stek z Trąbek Wielkich

9. Slalom na hulajnodze dla dzieci
– Marcin Stosio z Domachowa

10. Sumo wiejskie – Maciej Fierek
z Gołębiewka

Poza konkursem sołectw rozegra-
no konkurs o mistrzostwo gminy
w podnoszeniu ciężarka o wadze
17,5 kg. Tę konkurencję wygrał
Jarosław Szczuka z Trąbek Wiel-
kich przed Leszkiem Gawryjołkiem
z Kleszczewa i Krzysztofem Roga-
lem z Trąbek Wielkich. Po kon-
kurencjach sportowych z recitalem
swoich starych i nowych piosenek
wystąpił Andrzej Rosiewicz. Na za-
kończenie festynu odbyła się za-
bawa taneczna przy zespole mu-
zycznym, która trwała do późnych
godzin nocnych.

***
26 lipca w naszym kościele chrzest
św. otrzymała Julia Teresa Salewska
z Ełganowa, córka Joanny i Adama.
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Julia Teresa Salewska z Ełganowa wraz z rodzicami i chrzestnymi w dniu swojego
chrztu świętego.

Roksana Grdeń z Trąbek Wielkich wraz z rodzicami i chrzestnymi w dniu swojego
chrztu świętego.
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Państwo młodzi Jolanta i Tomasz Komorowscy.

Państwo młodzi Małgorzata i Daniel Murawscy.
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***
28 lipca gościliśmy uczestników
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę. W tym roku pogoda
wyjątkowo nie sprzyjała pielgrzy-
mom (lało jak z przysłowiowego
cebra), więc pielgrzymów ulokowa-
no w hali sportowej, gdzie mogli się
osuszyć, posilić i wypocząć przed
dalszą wędrówką. Po około godzin-
nej przerwie, w strugach deszczu,
wyruszyli w dalszą trasę. Fotorepor-
taż z tego wydarzenia zamieszczamy
na stronach 12 – 13.

***
1 sierpnia przybył do naszej pa-
rafii ks. Dariusz Woźny, który bę-
dzie służył pomocą ks. prałatowi
Edwardowi Szymańskiemu jako wi-
kariusz. Wywiad z ks. Dariuszem
publikujemy na stronach 9 – 11.

***

3 sierpnia w naszym kościele chrzest
św. otrzymała Roksana Grdeń z Trą-
bek Wielkich, córka Eweliny i Mar-
cina.

***
9 sierpnia w naszym kościele sakra-
ment małżeństwa zawarli Jolanta
Bławat z Tomaszem Komorowskim
– oboje z Gołębiowa Wielkiego.

***
16 sierpnia w naszym kościele
święty węzeł małżeński zawiązali
Małgorzata Raczkowska z Trąbek
Wielkich z Danielem Murawskim
z Bystrej.

***
Trwają ostatnie prace przy budo-
wie segmentu „B” trąbkowskiego
gimnazjum – ich zakończenie pla-
nowane jest na 31 sierpnia br. Mło-
dzież rozpocznie naukę w nowych
pomieszczeniach od października.

Oprac. S. D.

Budowa segmentu „B” trąbkowskiego gimnazjum na ukończeniu, 20.08.2003 r.
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Turniej Sołectw Gminy Trąbki Wielkie – siłowanie na rękę zgromadziło dużą liczbę
kibiców.

Dekoracja zwycięskich drużyn podczas turnieju sołectw.
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DLA DZIECI
Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z lipca to
WAKACJE Z JEZUSEM.
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 21 września).

1

2

3

4

5

6

7

1. Naczynie do spalania kadzidła. 2. Tygodniowy we wrześniu. 3. Jedno
ze zbóż. 4. Czarny Ląd. 5. W łazience. 6. Po wakacjach. 7. Upleciony
z kwiatów.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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Cytrynowe goździki w ogrodzie

Zdobią szlaki porośnięte zielenią

Ananasowy sok w małej szklance

Spoczywa na plastikowym stoliku

Osy podziwiając słomiany koszyk

Dotykają skrzydłami szumy wiatru

Pies w cieniu wysokiego kasztanu

Obgryza ze smakiem ulubioną kość

Czarny kot spacerując pośród krzewów

Znaczy swoją obecnością nowy płot

Yogi, bohater rysunkowych filmów

Nie zapomniał o nowym pokoleniu

Krzaki wysokich, biało czerwonych róż

Uśmiechają się do spokojnych ludzi

Ks. Dariusz Woźny

#

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

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2003

1. Za śp. Henryka Gołem-
biewskiego (1. rocznica
śmierci)

2. Za śp. Mariannę Kosińską
3. Za śp. Józefa i Augustynę

Zdrojewskich oraz zmarłych
z tej rodziny

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

5. Pierwszy piątek miesiąca,
w intencji parafian, z róży
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– p. Lewandowskiej

6. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Katarzyny – p. Keler

7. Dziękczynna w 4. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Dariusza Drewa,
godz. 800

W intencji parafian, godz. 1100

8. Za śp. Zygmunta Kluskiewicza
oraz zmarłych z rodziny Geer
O zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Krystyny Tkaczyk

9. Za zmarłych z rodzin Kelerów
i Bugów
W intencji ks. proboszcza (od
rodziny Radelskich)

10. Za śp. Henryka Kusz
oraz Augustynę i Leona
Janiszewskich

11. Z intencji pani Garczyńskiej
Za śp. Irenę Surmę

12. Za zmarłych z rodzin
Kaszubów i Duszyńskich

13. W pewnej intencji
14. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Elżbiety i Mariusza
Szurgocińskich, godz. 800

W intencji parafian, godz. 1100

15. Za śp. Gertrudę Dufke
16. Za śp. Paulinę i Antoniego

Chillów oraz Jadwigę
i Aleksandra Baranowskich
Intencja ks. wikariusza

17. Za śp. Janinę Smuczyńską
(2. rocznica śmierci)

18. Dziękczynna w 10. rocznicę
sakramentu małżeństwa Anity
i Andrzeja Dończyków

19. Dziękczynna w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Lucyny i Piotra Piotrowskich

20. Za śp. Stefana Świetlika
(4. rocznica śmierci)

21. Za zmarłych z rodzin
Tiborskich, Czerwińskich,
Bielskich, śp. Jana
Bukowskiego i Ryszarda
Pikulę, godz. 800

22. Za śp. Albina Chillę
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
24. Za śp. Henryka Leszczyńskiego
25. Dziękczynna w 80-lecie

urodzin Zofii Kromer wraz
z prośbą o zdrowie, z intencji
wnuczki i róży św. Magdaleny

26. Za śp. Marię Kozioł i Pawła
Hermana

27. Za śp. Pelagię Bławat
28. Dziękczynna w 74. rocznicę

urodzin Jadwigi Zarembskiej
wraz z prośbą o zdrowie,
z intencji dzieci i wnuków,
godz. 800

29. W pewnej intencji
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
1 września: Pierwszą rocznicę chrztu św. obchodzi Justyna Pętlak

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki i Andrzeja Andrzejewskich
19 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki i Wojciecha Pelowskich
19 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Lucyny i Piotra Piotrowskich
19 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Zbigniewa Jaszczyków
26 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Jarosława Kasperków
26 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli i Czesława Wichrowskich
23 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Jerzego Franuszkiewiczów
30 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Urszuli i Bogdana Kowalczyków

ODESZLI DO PANA

2 września: 1. rocznica śmierci śp. Henryka Gołembiewskiego
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


