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Królowej Anielskiej

śpiewajmy, różami

uwieńczmy Jej skroń, Jej

serca w ofierze składajmy,

ze łzami wołajmy doń.

O Maryjo bądź nam

pozdrowiona, bądź Ty

zawsze Matką nam.

O Maryjo bądź nam

pozdrowiona, bądź Ty

zawsze Matką nam.

Przez Ciebie o Matko

miłości, łask wszelkich

udziela nam Bóg, a my Ci

hołd dajem wdzięczności,

upadłszy do Twoich stóp.

O Lilijo, jakżeś Ty

wspaniała, wszelkich cnót

rozlewasz woń.E
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WSPÓLNYM WYSIŁKIEM ODNAWIAMY
NASZ SANKTUARYJNY KOŚCIÓŁ

Kościół parafialny ciągle wyma-
ga konserwacji i remontu. Z powodu
budowy kościoła w Postołowie, a po-
tem w Czerniewie, mamy w tym
względzie duże zaległości.

Ostatni remont sufitu został do-
konany za mojego poprzednika w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. W latach 1976–1987 zostały
przebudowane organy przez pana
organomistrza Wawrzyńca Richer-
ta, odnowiony był ołtarz główny,
ambona, chrzcielnica, ołtarze bocz-
ne, baldachim i konfesjonały przez
konserwatora pana Andrzeja Rocho-
wicza oraz gruntownie odnowiony
obraz Matki Bożej przez siostry
benedyktynki w Żarnowcu. Zosta-
ły również wykonane nowe ławki
i wyremontowany chór przez pana
Franciszka Preussa. Wykonane zo-
stały nowe meble w zakrystii przez
pana Stanisława Czerwińskiego, sto-
larza z Gołębiewa. Nieco wcześniej
została położona instalacja elek-
tryczna pod tynk, wyremontowano
dach na kościele, wymieniając przy
tym zmurszałe belki, kościół był
dwukrotnie malowany. Zainstalowa-
ne ogrzewanie nadmuchowe działa
już 33 lata, zostały też wymienione
wszystkie okna i wstawione dodat-
kowe ramy i szyby w celu poprawy
izolacji cieplnej. Ocieplony został su-
fit. Po koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej został położony mie-
dziany dach i granitowa posadzka,

a przy kościele wybudowano dzwon-
nicę i zakupiono dwa nowe dzwo-
ny. Zostały sprawione nowe główne
i boczne drzwi do kościoła oraz krata
głównego wejścia i brama wykonane
przez pana Stefana Płocke. Zmie-
nia się też otoczenie kościoła przez
podniesienie kamiennego ogrodze-
nia parkanem żelaznym oraz zago-
spodarowanie zaplecza przez wybu-
dowanie kaplic różańcowych i drogi
krzyżowej.

Na zbliżającą się 20. rocznicę
koronacji Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej została podjęta praca przy
ścianach świątyni. Są zbijane luźne
tynki (w niektórych miejscach do
jednej trzeciej powierzchni ściany),
a wykusze okienne, filary i sufit są
równane, gładzone i profilowane. Na
całej powierzchni tynku jest wta-
piana siatka, by uniknąć pęknięć,
bo ruch kołowy w pobliżu kościoła
jest bardzo natężony. Są też odna-
wiane ławki niesamowicie zniszczo-
ne przez młodzież przez głębokie
porysowanie ostrymi narzędziami,
zwłaszcza na chórze. Trzeba było
je zdemontować i w warsztacie od
nowa szlifować i malować. Na jak
długo ta niezwykle kosztowna pra-
ca wystarczy?. Pod ławkami było
mnóstwo naklejonej gumy – to świa-
dectwo jak młodzi uczestniczą we
Mszy św. (starsi rzadko ją żują, choć
i to się w kościele zdarza).

Muszę przyznać, że praca jest
kosztowna i bardzo uciążliwa. Ko-
rzystamy też z okazji, by wymienić
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Prezbiterium trąbkowskiego kościoła podczas prac remontowych.

zniszczoną instalację elektryczną –
gdyż częściowo była aluminiowa.
Podjął się tej pracy pan Edward
Kaczmarek.

Nie mogłem też rozpocząć reno-
wacji kościoła bez wykonania planu
i kosztorysu oraz odpowiednich ze-
zwoleń od konserwatora zabytków
i z urzędu powiatowego. Wykonanie
kosztorysu i planu kosztowało nas
prawie trzy tysiące złotych, a to
tylko praca na papierze!

Wyrażam głęboką wdzięczność
wszystkim drogim parafianom za
comiesięczne wspieranie tego kosz-
townego przedsięwzięcia. Dziękuję
też wszystkim, którzy co miesiąc
podejmują niełatwy trud zbierania
ofiar od parafian. Wiem, że prawie
45 procent parafian nie włączyło
się do wspierania tej wielkiej pra-
cy, ale nie sadzę, żeby nie chcieli

wesprzeć renowacji świątyni przed
20-leciem koronacji. Myślę, że czy-
nią to z wielkiego ubóstwa. Myślę
też, że nawet ubodzy, choćby bardzo
małym wsparciem winni uczestni-
czyć w odnowie Domu Bożego, który
szczegónie wybrała sobie Jego Mat-
ka.

Przewiduję smutny scenariusz
przerwania prac z powodu braku
środków finansowych. Cóż począć
– będziemy dłużej remontować, no
i przy tym trzeba będzie pogodzić się
z zagraceniem i kurzem w kościele.
Nie mogę się przecież zadłużyć.

Są obietnice pomocy z zewnątrz,
ale w tym względzie niestety je-
stem „słabej wiary”! Ileż było już
różnych obietnic. Jeżeli obietnice te
okażą się rzeczywistością, to wy-
korzystamy otrzymane środki na
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poprawienie murów zewnętrznych
kościoła (wymiana zniszczonej cegły
i fugowania).

Czeka nas też wybudowanie oł-
tarza polowego, bo uroczystość od-
pustowa w kościele nie mieści wier-
nych, a ołtarz na wzniesieniu
trzech krzyży to „prowizorka”. Ni-
gdy to miejsce nie było planowane
na celebracje odpustowe ze względu
na ciasnotę. W dalszym planie jest
rozebranie tego kopca, usunięcie
drzew ze środka placu drogi krzyżo-
wej i wybudowanie ołtarza polowego

w tyle tego placu – takiego, w któ-
rym pomieszczą się koncelebrujący
Mszę św. i usługujący do niej.

Raz jeszcze proszę przyjąć gorą-
ce podziękowanie „Bóg zapłać” za
Wasze ofiary. Nadmienię, że dzię-
ki dwóm sponsorom – parafianom
mogę jeszcze kontynuować pracę.
Otrzymałem od nich na ten cel
5 tys. złotych. Obecnie stale pracuje
przy odnowie kościoła pięciu panów
– naszych parafian. Praca trwa od
uroczystości I Komunii św.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2006

6 sierpnia: Święto
Przemienienia Pańskiego

Dn 7,9–10.13–14
2 P 1,16–19
Mk 5,2–10

Jezus – niepozorny, może w zakurzo-
nym płaszczu i zdartych sandałach
– nagle na wysokiej górze uka-
zał się niezwykły. Uczniowie chcieli
zatrzymać Go takim na bardzo dłu-
go, skoro zamierzali ustawić Mu
świątynię. Jak krótko trwała chwi-
la przemienienia Pańskiego. Znowu
zobaczyli Go takim, jak co dzień.
„Nie mówcie nikomu o widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”
– powiedział.

Stale chcielibyśmy przebywać na
takiej czy innej górze przemienienia.
Zatrzymać ziemski tryumf. A jed-
nak trzeba spaść z tej góry. Znaleźć
się w szarzyźnie powszedniego dnia.

Czasem w życiowej przepaści, do któ-
rej się wpada na zbitą głowę, można
nagle przeżyć wielkość, niezwykłość
Jezusa. Mówią nieraz od rozpaczy
do nadziei – jeden krok. Kiedyś
Graham Green zapisał: „Wystarczy,
żebym wierzył tylko jedną sekundę
– nie trzeba więcej”.

13 sierpnia: 19. Niedziela
zwykła

1 Krl 19,4–8
Ef 4,30–5,2
J 6,41–51

„Nikt nie może przyjść do mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec. . .”

Stale przychodzą do nas ludzie,
czasem szukają naszej przyjaźni, czę-
sto o coś pytają, czegoś od nas
potrzebują. Czasem sami nie wie-
dzą, dlaczego znaleźli się przy nas.
Pomyślmy – ich wszystkich przy-
prowadza do nas Bóg. Jesteśmy od-
powiedzialni za nich przed Bogiem.
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Mamy Go ludziom odsłaniać. Ile to
razy przyprowadza ich Bóg, żeby nas
samych nawrócić.

20 sierpnia: 20. Niedziela
zwykła

Prz 9,1–6
Ef 5,15–20
J 6,51–58

Czy możemy powiedzieć, że żyjemy
dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie,
dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla
własnego szczęścia? Każdą chwilę
życia dostajemy od Boga i każdą
chwilę oddajmy Jemu.

27 sierpnia: 21. Niedziela
zwykła

Joz 24,1–2a.15–17.18b
Ef 5,21–32

J 6,54.60–69

„Duch daje życie” – zapisał święty
Jan.

Dlaczego nie możemy się poro-
zumieć na temat tajemnic Bożych
– nie tylko z niewierzącymi, ale
i z tymi, co wierzą powierzchow-
nie? Jeżeli w tym, co nas spotyka,
widzimy tylko radość albo smutek
– to trzymamy się jeszcze tego, co
doczesne, przemijające. Żyć duchem
– to dostrzec, że Bóg nas prowadzi
i przez radości, i przez to, co nas
zabolało. Żyć duchem – to otworzyć
się na tajemnicę Bożą, dać się pro
wadzić Bogu – widzieć głębiej. Samo
ludzkie rozumowanie jest bezsilne.

Ks. Jan Twardowski

INFORMACJE PARAFIALNE

W chwili gdy przekazuję tę wia-
domość, jeszcze nie mam pisemnego
potwierdzenia, ale od pierwszego
sierpnia spodziewamy się drugiego
księdza do współpracy. Ma być do
nas skierowany ks. kanonik Adam
Kroll proboszcz parafii św. Barbary
w Gdańsku. Ks. Kanonik dobrowol-
nie rezygnuje z pracy w swojej para-
fii, bo pragnie mieć więcej czasu na
duszpasterstwo oazowe. Ks. kanonik
już prowadził rekolekcje oazowe dla
Rodzin Domowego Kościoła w lip-
cu ubiegłego roku w naszym Domu
Parafialnym oraz wczaso-rekolekcje
dla dzieci podczas ferii zimowych.
Latem, w lipcu przez 15 dni pro-
wadził wczaso-rekolekcje dziecięce.
Z braku miejsca w Domu Piel-
grzyma odbywały się one w Szkole

Podstawowej w Trąbkach, a do na-
szego kościoła dzieci przychodziły na
Msze św. i inne ćwiczenia rekolek-
cyjne. W tej sprawie był w Trąbkach
ks. bp Ryszard Kasyna na prawie
trzygodzinnej rozmowie. Byłaby to
wielka radość dla naszych parafian,
gdyby obietnica stała się faktem.

***
W dniach 3–13 lipca gościliśmy

w Domu Pielgrzyma na 10-dniowych
rekolekcjach 30 osobową grupę osób
niepełnosprawnych i upośledzonych
ze wspólnoty Wiara i Światło z Piły.
Wspaniale prowadził ich przybyły
z nimi ks. Marcin. Takiej wspa-
niałej grupy jeszcze nie gościliśmy.
Ci młodzi ludzie mieli dobre serca,
wielką wiarę i miłość do Boga. Po-
śród nich była matka z czterema
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niepełnosprawnymi synami. Ile ona
okazywała im miłości każdego dnia!

Wzruszające były wieczorne spo-
tkania tych „sprawnych inaczej”
z dziećmi z oazy, których ks. Adam
miał 48. Dzieci okazywały im wiel-
ki szacunek i uczyły się postrzegać
ich jak innych ludzi. Były wspólne
zabawy, skecze, tańce i piosenki.
Przygrywał im nasz organista se-
nior pan Jan Keler. „Muminki”
z Piły przygotowały z dużym wy-
siłkiem dwie laurki dla pana wójta
i księdza z Trąbek. Niektórzy przy
pożegnaniu płakali. Bardzo dobrze
czuli się w Trąbkach Wielkich pod
troskliwą opieką Matki Bożej, Pani
Trąbkowskiej.

***
Od 15 lipca do 3 sierpnia odby-

wać się będą rekolekcje dla Rodzin
Oazy Domowego Kościoła z różnych
stron Polski. Spodziewamy się około
70 osób, bo na te rekolekcje przy-
bywają całe rodziny. W ubiegłym
roku w takich rekolekcjach brało
udział 86 osób. Trzeba było nie tylko
udostępnić wszystkie pomieszczenia
w plebanii, Domu Pielgrzyma, ale
jeszcze ulokować ich u parafian. Są-
dzę, że uda się i w naszej parafii
oprócz wspólnoty neokatechumenal-
nej założyć Oazę Rodzin.

Przy okazji nadmienię, że neoka-
techumenat w wiejskiej parafii jest
zjawiskiem wyjątkowym w naszej ar-
chidiecezji. Obecnie tylko w dwóch
parafiach wiejskich istnieje wspólno-
ta neokatechumenalna. Statuty ru-
chu neokatechumenalnego zatwier-
dził Papież Jan Paweł II, a wiosną
tego roku w uroczystość zesłania
Ducha Świętego zatwierdzenie na

okres kolejnych 5 lat ponowił Bene-
dykt XVI.

Nasz Dom Pielgrzyma służy tym
wspólnotom na konwiwencje neoka-
techumenalne, które odbywają się
w miesiącach jesiennych i zimowych.
Wszyscy uczestnicy tych konwiwen-
cji wyrażają zadowolenie z pobytu
w Trąbkach Wielkich. Myślę, że
i przez to przyczyniamy się do po-
szerzania kultu Matki Najświętszej
w naszym sanktuarium.

***
Tegoroczne uroczystości odpu-

stowe w naszym sanktuarium:
1. 15 sierpnia – uroczystość

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, to tytuł naszego kościoła.
Uroczystą sumę odpustową i Eu-
charystyczną procesję o godz. 11.00
odprawi ojciec Elizeusz Martynow
z zakonu oo. karmelitów. Będzie
też głosił homilie na pozostałych
Mszach św. Można będzie zyskać
odpust zupełny.

2. Wielki Tygodniowy Odpust
Maryjny rozpocznie się w niedzielę
3 września, a zakończy w niedzielę
10 września. Może uda mi się za-
prosić na rozpoczęcie odpustu ks.
biskupa seniora Zygmunta Pawło-
wicza. Zawdzięczamy mu finanso-
wą pomoc na renowację zabytkowej
monstrancji. W poszczególne dni Ty-
godnia Wielkiego Odpustu uroczyste
Msze św. połączone z procesją odby-
wać się będą o godz. 18.00. Wzorem
lat ubiegłych zostaną uruchomio-
ne autobusy ułatwiające dojazd do
sanktuarium.

Jak co roku, w sobotę 9 września
do tronu Matki Bożej przybędzie
pielgrzymka kapłanów pod prze-
wodnictwem ks. biskupa. W tym
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roku uroczystą sumę dożynkową
(a będą to dożynki archidiecezjalno-
-powiatowe) odprawi ks. biskup Ry-
szard Kasyna. Po południu odbędzie
się odpustowy festyn na stadionie.
Wystąpią zaproszone zespoły, będą
konkursy i zabawy taneczne i lo-
teria fantowa. Loterią poprowadzi
Caritas parafialna. Będzie wesołe
miasteczko i możność spożycia po-
siłku. Festyn zakończy się o godz.
22.00.

Zapraszam drogich Parafian do
duchowego przeżycia Wielkiego Od-
pustu Maryjnego. Ufam, że wszyscy
Parafianie przystąpią do sakramen-
tu pokuty, by Matce Najświętszej

złożyć w ten sposób duchowy dar
czystego serca.

Proszę o udział tak dorosłych,
jak i dzieci w poszczególnych dniach
odpustu. Codziennie z każdej rodzi-
ny powinna być choć jedna osoba
uczestnicząca w odpuście. Zapro-
śmy krewnych, bliskich i znajomych
na uroczystość dziękczynną za te-
goroczne plony. Oby jak najwięcej
gości przybyło do naszego Sanktu-
arium na spotkanie z Bożą i naszą
Matką.

Ks. Edward Szymański

WIARA I ŚWIATŁO W TRĄBKACH WIELKICH

Trąbki Wielkie przez 10 dni go-
ściły wspólnotę „Baranek” z Piły,
należącą do ruchu Wiara i Światło.
Jak to się stało? Odpowiedź jest bar-
dzo prosta. Do rytmu spotkań tego
ruchu należy coroczny obóz waka-
cyjny. W tym roku wspólnota podję-
ła decyzję, że dobrym miejscem na
przeprowadzenie obozu będzie Sank-
tuarium Matki Bożej Trąbkowskiej.
Liczyliśmy na to, że właśnie tutaj
uda nam się podsumować całoroczną
pracę, jeszcze bardziej doświadczyć
jedności i prostoty wspólnoty.

I faktycznie nie zawiedliśmy się.
Podczas obozu, poprzez różne wy-
darzenia i wycieczki do Pelplina,
Malborka, Gdańska, zajęcia sporto-
we w hali miejscowego gimnazjum,
udział w koncercie fortepianowym,
wspólne spacery, modlitwy, spotka-
nia formacyjne i bycie razem, do-
świadczyliśmy tej jedności.

To nie wszystko. Cały czas spę-
dzony tutaj naznaczony był klima-
tem ogromnej serdeczności i życzli-
wości ze strony ks. Proboszcza oraz
Pana Wójta i Pana Dyrektora Gim-
nazjum. To głównie dzięki nim mo-
gliśmy skorzystać ze wspomnianych
atrakcji.

Zostaliśmy również niezwykle
ciepło przyjęci przez miejscową spo-
łeczność i było to dla nas bardzo
ważne. Przejawem tej życzliwości
było obdarowanie nas mnóstwem
truskawek. Czuliśmy, że otacza nas
zainteresowanie, które wyrażane by-
ło chociażby uśmiechami na ulicy.
Wprowadziło nas to w klimat ogrom-
nej rodziny, którą staliśmy się wraz
z mieszkańcami Trąbek. Dziękujemy
serdecznie wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w to, aby pobyt tutaj
pozostawił w naszych sercach i pa-
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mięci dobre i piękne wspomnienia.
A na koniec kilka słów o nas.

Wspólnota „Baranek” jest czę-
ścią międzynarodowego ruchu Wiara
i Światło. Powstał on w 1971 roku
we Francji, a jego założycielami byli
Jean Vanier i Marie Helene Mathieu.
Skupia on osoby niepełnosprawne,
ich rodziny oraz przyjaciół. Jest
owocem pragnienia, jakie zrodziło
się w sercach założycieli, aby nie-
pełnosprawni stali się rzeczywiście
uprzywilejowaną, szczególną cząstką
Kościoła.

W Polsce ruch Wiara i Światło
rozprzestrzenił się bardzo szybko
i ponad 10 lat temu dotarł do Pi-
ły. Nasza wspólnota pragnie poprzez
wspólne spotykanie się, uczestnictwo

w Eucharystii czy wzajemne zainte-
resowanie, wyrazić prawdę o podsta-
wowej wartości, jaką jest miłość do
każdego, a szczególnie najuboższego
i najsłabszego.

Zarówno nasi niepełnosprawni
jak i my sami opuszczamy Trąb-
ki Wielkie wypoczęci i szczęśliwi.
Obóz 2006 był jednym z piękniej-
szych w naszej historii. Wykorzysta-
liśmy czas najlepiej, jak potrafiliśmy
i oczywiście także dzięki wszyst-
kim dobrym ludziom, których dała
nam Boża Opatrzność. Za wszyst-
ko serdecznie dziękujemy – „Bóg
zapłać”. Mamy nadzieję, że jeszcze
się spotkamy, dlatego nie mówimy
„Trąbki Wielkie żegnajcie”, lecz „do
zobaczenia”.

Ks. Marcin Górski

Czas rekreacji wspólnoty Wiara i Światło goszczącej w Trąbkach Wielkich.
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KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 10, 17–22

Może osobiście słyszał Nauczy-
ciela z Nazaretu, albo ktoś mu
o Nim powiedział. Z całą pewnością
zachwycił się Jego nauką, gdyż nie
zważając na nic podbiegł do Niego
i zadał bardzo ważne dla dalszego
życia pytanie.

Nauczycielu dobry, co mam czy-
nić, aby osiągnąć życie wieczne?

Każdy z nas zadaje sobie wiele
pytań. Dotyczą one różnych sytu-
acji związanych z codzienną egzy-
stencją. Czy jesteśmy dziś podobni
do tego młodego człowieka, który
spotkał Zbawiciela? Czy my też za-
dajemy tak samo, lub przynajmniej
podobnie brzmiące pytanie?

Wychowany w religijnej trady-
cji młody Izraelita miał wyraźnie
ustaloną hierarchię wartości. Przy-
najmniej w swoim mniemaniu, na
pierwszym miejscu stawiał życie
wieczne. A jak jest z Tobą i mną?
Czytając ten fragment Ewangelii,
nie damy rady uniknąć konkretnej
odpowiedzi.

Tamten młody człowiek zadając
to pytanie, oczekiwał jakiejś szcze-
gólnej odpowiedzi. Podobnej do cu-
downego lekarstwa, które uleczy
wszystkie choroby. Usłyszał jednak
z ust Jezusa najpierw zwyczajną dla
siebie odpowiedź:

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca
i matkę.

Nie wywołało to w nim szo-
ku, ani nie przemieniło radykalnie

dotychczasowego życia. Bowiem od
dziecka przestrzegał przykazań De-
kalogu i było to dla niego czymś nor-
malnym. Wydawać by się mogło, że
otrzymał wyczerpującą odpowiedź.

My także zostaliśmy wychowani
w pewnej tradycji. Przyzwyczajeni
jesteśmy do widoku krzyża w miesz-
kaniu, udziału w niedzielnej Eu-
charystii oraz codziennej modlitwy.
Staramy się z mniejszym lub więk-
szym skutkiem przestrzegać Bożych
i Kościelnych Przykazań. Jesteśmy
zadowoleni, gdy nam coś wyjdzie.
Bardziej albo mniej regularnie klę-
kamy przy konfesjonale, żeby po-
zbyć się ciężaru grzechów. Dlatego
mocniej lub mniej zdecydowanie
możemy powtórzyć zdanie wypo-
wiedziane przez młodego Izraelitę:

Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mej młodości.

W tej odpowiedzi wyraża on
zdziwienie i pewien niedosyt. Z całą
pewnością oczekiwał czegoś więcej
od popularnego Nauczyciela z Na-
zaretu. A tu usłyszał coś, co znane
było mu od lat. Jezus znając ser-
ce tego młodzieńca, wyznaczył mu
jednak jedno konkretne zadanie.
To niestety sprawiło, że odszedł
zasmucony. Był zbyt przywiązany
do ziemskich dóbr, które posiadał
w dużej ilości. Przywiązanie do nich
spowodowało, iż nie poszedł za Je-
zusem, lecz swoją drogą. Na pewno
pozostał wierny Bogu, i dalej prze-
strzegał przykazań. Stracił jednak
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wielką szansę i nie dołączył do
najbliższych uczniów Mesjasza.

No właśnie. Czy moje i twoje
życie nie jest podobne? Staramy się
żyć po chrześcijańsku, ale ciągle
nam czegoś brakuje. Być może za
bardzo się staramy, a za mało ufamy
Chrystusowi. W trosce o zbawienie
zbyt mocno liczymy na swoje siły
zapominając, że to Jezus nas zba-
wia. No i wreszcie to, co sprawia,
że często odchodzimy zasmuceni.
To nasze przywiązanie. Młodzieniec
z dzisiejszej Ewangelii nie potrafił
się uwolnić od bogactw tego świata.
Trudno było mu rozstać się z tym, co
posiadał. A jak jest z Tobą i mną. Do
czego my jesteśmy przywiązani? Co

nam przeszkadza w tym, aby pójść
za Jezusem i nie wędrować w sza-
rości dnia z opuszczoną głową. Tym
pytaniem pragnę zakończyć swoje
rozważania i zaprosić do głębszej,
osobistej nad nim refleksji. Stań-
my przed Bogiem oraz sobą samym
i spróbujmy udzielić uczciwej odpo-
wiedzi. Każdy zna siebie najlepiej,
dlatego nie szukajmy odpowiedzi
u kogoś lecz u siebie.

Co przeszkadza mi w tym, aby
pójść za Jezusem?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pragnący razem z Tobą dokonać
tej refleksji

Ks. Dariusz Woźny

WOLNY, ABY KOCHAĆ
Jak niepowodzenie na uczelni zmieniło moją perspektywę

Moja klęska była ewidentna. Jej
niepodważalny dowód stanowiła li-
sta wywieszona do wiadomości pu-
blicznej na tablicy ogłoszeń – obla-
łem egzamin z fizyki.

Stałem jak sparaliżowany, nie-
zdolny przyjąć do wiadomości kon-
sekwencji tego faktu. Do uzyskania
pozytywnego wyniku brakowało mi
zaledwie półtora punktu, a z po-
zostałych przedmiotów uzyskałem
dobre wyniki. To jednak nie miało
znaczenia. Porażka na egzaminie
oznaczała, że muszę zrezygnować
z dalszych studiów na wydziale
medycznym.

Z bólem myślałem o niezli-
czonych godzinach nauki oraz

o wszystkich moich modlitwach
i nowennach w intencji udanej sesji.
Jeszcze bardziej przykre było wspo-
mnienie dnia egzaminu. Usiadłem
daleko od moich przyjaciół, żeby
nie ulec pokusie ściągania od nich
odpowiedzi na pytania, których nie
byłem pewien.

Poczułem się zdradzony. Przy-
pomniały mi się słowa psalmisty:
„Byłem dzieckiem i jestem już star-
cem, a nie widziałem sprawiedli-
wego w opuszczeniu” (Ps 37,25).
Zabrzmiało to jak szyderstwo. Po-
stąpiłem sprawiedliwie, odrzucając
pokusę ściągania – i czyż nie zo-
stałem odrzucony? A przecież nie
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miałem jeszcze nawet dziewiętna-
stu lat!

Gniew i wstyd

Konieczność odejścia z najbar-
dziej prestiżowego wydziału tego
nigeryjskiego uniwersytetu była już
sama w sobie kompromitacją, w mo-
im wypadku chodziło jednak o coś
więcej. Byłem aktywnym członkiem
katolickiej wspólnoty studenckiej
na naszej uczelni. Spotykaliśmy się
na wspólnej modlitwie, lekturze
Pisma Świętego i rozmowach na te-
mat naszych problemów. Teraz czu-
łem, że nie mam już prawa patrzeć
moim kolegom w oczy, a już tym
bardziej zapraszać kogoś nowego.
Jakim byłem dla nich przykładem?
Moja klęska świadczyła o tym, że
nie potrafiłem pogodzić zaangażo-
wania modlitewnego i społecznego
z podstawowymi obowiązkami stu-
denta.

W tym trudnym czasie przylgną-
łem do Jezusa z bardzo prostego
powodu – nie miałem nikogo inne-
go, do kogo mógłbym się zwrócić.
Ponieważ jednak to właśnie Je-
go obarczałem całkowitą odpowie-
dzialnością za moje niepowodzenie,
nasza relacja stała się dosyć burzli-
wa.

Czułem złość do Boga za Je-
go ewidentny brak skuteczności
i troski. Kwestionowałem sens mo-
dlitwy. Zacząłem się nawet zasta-
nawiać, czy Karol Marks nie miał
racji, uznając religię za opium dla
ludu. „Jeśli nawet Bóg istnieje –
pytałem sam siebie – jakie ma to

znaczenie, skoro nie odpowiada na
modlitwę?”

Czyje królestwo?

Taki stan rzeczy trwał przez
jakiś czas. Jednak pewnej nie-
dzieli podczas Mszy świętej, kie-
dy wraz w innymi zgromadzonymi
odmawiałem Ojcze nasz, wydarzy-
ło się coś szczególnego. Przy sło-
wach: „Przyjdź królestwo Twoje”,
nagle przypomniałem sobie frag-
ment Ewangelii św. Jana, kiedy
Jezus wyjaśnia tłumnie zgroma-
dzonym ludziom, że przyszli Go
szukać z niewłaściwych powodów:
„dlatego, żeście jedli chleb do syto-
ści”. Ludzie chcieli od Jezusa tylko
tego, by rozmnażał chleb, który
napełnia żołądek, lecz nie byli zain-
teresowani pokarmem, „który trwa
na wieki” (J 6,26.27).

Uderzyło mnie, że myślę tak sa-
mo, jak tamten tłum. Ja także sku-
piłem się na własnych problemach,
zamykając się na o wiele lepsze
dary, które Bóg dla mnie ma. Nie
szedłem za Jezusem z prawdziwej
miłości i pragnienia zachowywania
Jego przykazań, lecz chciałem, aby
On robił to, czego sobie życzyłem,
na przykład pomagał mi zdać eg-
zaminy. Nie budowałem królestwa
Bożego, lecz swoje własne.

W tym momencie łaski zrozu-
miałem, że chrześcijaństwo polega
na bezwarunkowej miłości, a nie
na ubijaniu interesów z Bogiem.
Poczułem się też wezwany do za-
ufania, że Ojciec zawsze daje mi to,
co jest dla mnie najlepsze.

11



Wolny, aby kochać

Doświadczenie to wprowadzi-
ło mnie na drogę nawrócenia.
W pierwszym odruchu postanowi-
łem przestać prosić Boga o różne
rzeczy, a w zamian skoncentrować
się na służeniu innym ze wzglę-
du na Niego. Wydawało mi się to
najlepsze, gdyż nie umiałem jesz-
cze powierzać Bogu swoich potrzeb
z prawdziwym zaufaniem, że On
się o nie zatroszczy. Był to mój
pierwszy, choć jeszcze niedoskonały
krok do pojednania z Bogiem.

Zacząłem szukać sposobów słu-
żenia ludziom. Kiedy widziałem, że
ktoś potrzebuje pomocy, byłem do
dyspozycji. Oddawałem swój czas
i tę odrobinę pieniędzy, którą mia-
łem. Modliłem się za innych, nawet
gdy nie czułem się zbyt blisko Jezu-
sa. I wtedy dokonałem odkrycia – im
więcej pomagałem innym i modli-
łem się za nich bez żadnych ukry-
tych motywów, tym byłem szczę-
śliwszy. Rezygnacja z koncentracji
na własnych potrzebach pozwalała
mi odnajdywać radość płynącą z wy-
pełniania Jezusowego przykazania
wzajemnej miłości.

Pewnego dnia, wracając ze szko-
ły do domu, spotkałem małego
chłopca sprzedającego ciastka. Był
zmęczony i głodny, a ja uświado-
miłem sobie, że nie stać go na
kupno jedzenia, które sprzedaje.
Wyjąłem wszystkie drobne, jakie
miałem przy sobie, kupiłem dwa
ciastka i podarowałem mu jedno.
Wyraz jego twarzy był dla mnie naj-
większą nagrodą. Ten akt dobroci
kosztował niewiele, a sprawił mi

więcej radości, niż przypuszczałem.
Odszedłem stamtąd myśląc: „O to
właśnie chodzi w naśladowaniu Je-
zusa – o miłość”.

W drodze

Z czasem przemiana w moim ży-
ciu była bardziej zauważalna. Sta-
łem się silniejszy, łatwiej mi było
z ufnością zwracać się do Boga we
własnych potrzebach.

Wróciłem na uczelnię, wybiera-
jąc kierunek zbliżony do tego, który
studiowałem poprzednio. Idzie mi
w miarę dobrze. Obecnie jestem już
na czwartym roku i nowy, wybrany
przeze mnie kierunek bardzo mi
odpowiada, może nawet bardziej
niż poprzedni.

Patrząc wstecz, widzę, że nie-
powodzenie sprzed kilku lat było
najważniejszą częścią mojej eduka-
cji. Dzięki niemu rozwinąłem się
i dojrzałem w wierze. Z dziecka,
domagającego się, aby wszystko by-
ło tak, jak ono chce, stałem się
dorosłym, który wie, że nie zawsze
to, na co ma ochotę, jest dla niego
najlepsze.

Dzięki temu, co przyjąłem jak
swoją klęskę, Jezus pomógł mi od-
kryć drogę do szczęścia i prawdzi-
wego sukcesu.

Panie Jezu, przyjdź królestwo
Twoje!

Autor jest studentem uniwersy-
tetu w Nigerii. Na jego prośbę świa-
dectwo podpisano pseudonimem.

Alexander Osilalu
„Słowo wśród nas”
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MOJE DOŚWIADCZENIE PUSTYNI
Duchowa podróż po Afganistanie

Jeśli nawet nigdy w życiu nie
byłeś na pustyni, prawdopodobnie
masz za sobą jakieś przeżycia, które
można określić doświadczeniem pu-
styni. Mam na myśli te chwile prób
i przeciwności, kiedy odkrywamy, że
Bóg jest bardzo blisko nas.

Moja podróż na pustynię rozpo-
częła się od rozmowy telefonicznej
w pierwszych dniach czerwca 2005
roku. Od trzech lat byłem eme-
rytowanym żołnierzem stanu No-
wy Meksyk i właśnie rozpoczynałem
trzeci rok formacji przygotowującej
do diakonatu stałego w archidiecezji
Santa Fe. Sądziłem, że moja przy-
szłość jest dokładnie zaplanowana.
Jednak po podniesieniu słuchawki
dowiedziałem się, że mam jechać na
roczną służbę do Afganistanu, aby
pomóc w szkoleniu Afgańskiej Armii
Narodowej.

Służyłem już memu krajowi
w wielu częściach świata i za każdym
razem było to ubogacające doświad-
czenie. Jednak moje plany zdecydo-
wanie nie obejmowały Afganistanu.
Wcale nie uśmiechała mi się per-
spektywa tak długiej rozłąki z żoną
i dziećmi. I chociaż miałem pozwole-
nie na kontynuowanie przygotowań
do diakonatu, obawiałem się, że nie
będę miał tam żadnych możliwo-
ści formacji. Boże – pytałem – czy
naprawdę chcesz mnie tam mieć?

Umywanie nóg

Podczas kilkutygodniowego szko-
lenia wojskowego, przygotowującego

do nowej służby, wciąż przychodziły
mi na myśl słowa, które usłyszałem
na rekolekcjach dla przyszłych dia-
konów. Diakon rekolekcjonista po-
wiedział, że jesteśmy wezwani do
naśladowania Jezusa, do przepasa-
nia się ręcznikiem i umywania nóg
naszych braci. Zastanawiałem się,
jak odnosi się to do żołnierza, który
ma wyjechać do Afganistanu.

Dwa tygodnie po przyjeździe do
Kabulu otrzymałem odpowiedź bar-
dziej dosłowną, niż mogłem się spo-
dziewać. Znaleźliśmy się w rejonie
ostrzału i kiedy wracaliśmy do obozu
jeden z żołnierzy został ranny w no-
gę. Pomagałem udzielić mu pierwszej
pomocy.

Następnie, zanim jeszcze zdąży-
liśmy wrócić do obozu, jeden z po-
jazdów w konwoju miał awarię. Na-
tychmiast otoczył nas wianuszek cie-
kawskich dzieci. Po kilku minutach
jeden z naszych żołnierzy wynurzył
się z tłumu, niosąc chłopca, któremu
poprzedniego dnia samochód prze-
jechał stopę. Zapytał, czy mógłbym
mu pomóc umyć nogę chłopca, żeby
można było dokładnie zbadać ranę.

Klęcząc na środku zatłoczonej
ulicy i myjąc nogę chłopca, wciąż
miałem w uszach głos rekolekcjo-
nisty. Jezus Chrystus jest Słowem,
które stało się ciałem; można powie-
dzieć, że dla mnie w tym momen-
cie ciałem stały się słowa diakona.
Pomyślałem, że chyba rzeczywiście
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jestem tam, gdzie Bóg chce mnie
mieć.

Wezwanie do służby

Z Kabulu przeniesiono mnie do
Kandaharu, na południu kraju, a na-
stępnie do bazy operacyjnej zloka-
lizowanej w małej wiosce w jednej
z najuboższych prowincji Afganista-
nu. Przejeżdżałem już przez nią
wcześniej i wydawała mi się bardzo
opuszczona. Wioska, o nazwie Qu-
alat, podobnie jak mój dom rodzinny
w Nowym Meksyku, położona jest
na wysokości powyżej 1800 m nad
poziomem morza, a ostre zimy prze-
platają się tam z porą silnych wia-
trów. Widać stamtąd całe kilometry
afgańskiej pustyni.

Kiedy otrzymałem ten przydział,
prawie się załamałem. W tak odlud-
nej okolicy na pewno nie będę miał
żadnych szans kontynuowania mojej
formacji diakonackiej. Co gorsza, ze
względu na brak kapłanów, nie będę
mógł przyjmować Eucharystii nawet
raz w tygodniu.

W przeddzień mojego wyjazdu
wślizgnąłem się do kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu, aby powiedzieć
Bogu: Twoja wola, nie moja. Zasta-
łem tam pogrążonego w cichej modli-
twie kapłana, kapelana Marynarki
Wojennej, porucznika Daniela Mo-
dę. Ku mojemu zdumieniu i radości
dowiedziałem się, że był on przy-
dzielony do innej bazy operacyjnej
w rejonie, do którego się udawałem,
i właśnie modlił się o kogoś, kto
mógłby mu pomóc w przygotowy-
waniu chętnych do chrztu i bierz-
mowania. W przyjacielskiej więzi,
która zaczęła się tworzyć między

nami przed tabernakulum, czułem
wyraźnie działanie Ducha Świętego.

Odtąd ksiądz Modę i ja współ-
pracujemy ze sobą. On czuwa nad
moją formacją, a ja prowadzę lekcje
katechizmu i nabożeństwa euchary-
styczne, gdy on wyjeżdża do innych
baz. Kiedy ludzie pytają, skąd się
znamy, odpowiadam, że zapoznał
nas Jezus Chrystus!

Życie na pustyni

Na wiejskich obszarach Afgani-
stanu wciąż natykam się na obrazy,
które przywodzą mi na myśl życie
codzienne w czasach Jezusa i pierw-
szych chrześcijan. Tutejsi mieszkań-
cy ciągle noszą te same tradycyjne
stroje, co przed wiekami. Widuję
kobiety czerpiące wodę ze wspól-
nej studni. Kiedy jedziemy przez
pustynię w naszych opancerzonych
samochodach, przerażone owce tło-
czą się wokół górującego nad nimi
pasterza z laską w ręku.

Poznałem tu wspaniałych lu-
dzi, którzy przyjmują nas gościn-
nie i w duchu braterstwa, chociaż
nie dzielimy wspólnej wiary. Pew-
nego dnia, przyciągnięty znajomym
zapachem, poszedłem w stronę ubo-
giej chatki i zobaczyłem mężczyznę
piekącego chleb. Miał trzydzieści pa-
rę lat, długie włosy i brodę, a na
sobie długą szatę i sandały. Poczę-
stował mnie długim, płaskim kawał-
kiem chleba. Nie znał angielskiego
ani ja nie znałem jego języka, ale
przez kilka minut staliśmy razem
pod drzewami, dzieląc się chlebem
i ciesząc się swoim towarzystwem.
Pomimo trudu i samotności, których
często doświadczam, czas pobytu na
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pustyni umacnia moje życie ducho-
we. Mogę poświęcać więcej czasu na
modlitwę i odnawiać moją osobistą
relację z Jezusem Chrystusem. Mój
Pan i Zbawiciel okazał się najlep-
szym i najwierniejszym Przyjacie-
lem. Choć wciąż jeszcze nie wiem do
końca, dlaczego wezwał mnie, bym

służył Jemu i Jego ludowi w Afga-
nistanie, nie mam wątpliwości, że to
właśnie ta pustynia jest miejscem,
gdzie chce mnie mieć.

Norbert E. Archibeque
„Słowo wśród nas”

DZIŚ TEŻ JEST ZAGROŻONA WOLNOŚĆ RELIGIJNA

Włoska sekcja papieskiego dzie-
ła „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
wykazała, że w dalszym ciągu wol-
ność religijna w wielu krajach jest
zagrożona. Przoduje tu wiele krajów
Azji. Zawsze jednak ataki nietole-
rancji skierowane są przeciwko reli-
gii katolickiej i wyznaniom chrześci-
jańskim. W nielicznych wypadkach,
także przeciw muzułmanom czy ży-
dom.

Chrześcijaństwo doznaje prze-
śladowań w Arabii Saudyjskiej,
gdzie wolność religijna w ogóle nie
istnieje – wyznawać można tyl-
ko islam, w Chinach, gdzie religia
całkowicie poddana jest kontroli
władz komunistycznych. Ogranicza
się swobodę w Indonezji, Iraku,
Iranie, Korei Północnej, Laosie, Pa-
kistanie i wielu mniejszych krajach
Wschodu. W niektórych z nich za
posiadanie Pisma Świętego grozi
kara więzienia i obowiązuje zakaz
przejścia na chrześcijaństwo z hin-
duizmu czy innych religii Wschodu.
Tylko w drugiej połowie 2004 ro-
ku z Iraku z powodu prześladowań
uciekło około 40 tysięcy chrześci-
jan. W Pakistanie funkcjonuje usta-
wa pozwalająca na prześladowanie

chrześcijan pod pretekstem obraża-
nia Koranu lub Mahometa.

Na kontynencie afrykańskim też
nie jest lepiej. Brak wolności reli-
gijnej obserwuje się w Angoli, Su-
danie, Ugandzie, Wybrzeżu Kości
Słoniowej. W Sudanie rząd brutal-
nie zwalcza chrześcijan. W Algie-
rii obowiązuje zakaz przechodzenia
z islamu na inną religię. W innych
krajach Afryki, np. w Erytrei, Etio-
pii, Kenii, Libii, Nigerii, Rwandzie
ofiarami walk plemiennych najczę-
ściej padają miejscowi chrześcijanie.

Nawet w Europie, dumnej ze
swych demokratycznych tradycji,
obserwuje się przypadki łamania
wolności religijnej pod płaszczykiem
szerzenia postaw laickich. Mamy
taki przykład we Francji. Dąże-
nia laickie zamierzają zepchnąć na
margines chrześcijaństwo i religię
w ogóle. Brak też właściwej toleran-
cji religijnej w Rosji, na Białorusi
czy w Macedonii. Tak więc słowa
Chrystusa skierowane do Aposto-
łów: „Mnie prześladowano i was
prześladować będą” okazują się za-
wsze aktualne.

Ks. Edward Szymański
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Koncert uczestników Warsztatów Pianistycznych „FERMATA 2006” w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich.

Nowo ochrzczona Natalia Weronika Bukowska z rodzicami i chrzestnymi.

16



KRONIKA
nie tylko parafialna

30 maja, w trakcie uroczystej czę-
ści V zwyczajnej sesji Rady Gminy
Trąbki Wielkie, podjęto uchwały
o nadaniu tytułu „Honorowy Oby-
watel Gminy Trąbki Wielkie”:

1. Księdzu prałatowi Edwardo-
wi Szymańskiemu, proboszczowi
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Trąb-
kach Wielkich, dziekanowi deka-
natu Trąbki Wielkie.

2. Księdzu kanonikowi Gerardowi
Borysowi, proboszczowi parafii
pw. Św. Bartłomieja w Mierze-
szynie, wicedziekanowi dekana-
tu Trąbki Wielkie.

Wręczenie Aktu Nadania Honoro-
wego Obywatelstwa oraz Odznaki
Honorowego Obywatela obu wyróż-
nionym księżom nastąpi podczas
uroczystej Sesji Rady Gminy z oka-
zji Święta Odzyskania Niepodległo-
ści w dniu 11 listopada 2006 roku.

***
30 czerwca odbyła się VII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie, w programie której znala-
zły się m.in. następujące tematy:

1. Podjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na
terenie gminy Trąbki.

2. Podjęto uchwałę w sprawie wska-
zania Kościoła Parafialnego p.w.
Wniebowzięcia NMP w Trąbkach
Wielkich, który jest wpisany do

rejestru zabytków województwa
pomorskiego pod nr 665, jako
obiektu objętego dotacją z budże-
tu Gminy Trąbki Wielkie z prze-
znaczeniem na prace konserwa-
torskie.

3. Wyrażono zgodę na sprzedaż na
rzecz najemcy mieszkania komu-
nalnego, znajdującego się w Gra-
nicznej Wsi, w budynku nr 11.

4. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2006 rok o kwotę
30 tys. zł z tytułu otrzyma-
nego dofinansowania z Tereno-
wego Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych z przeznaczeniem
na utrzymanie dróg gminnych.
Ponadto dokonano przesunię-
cia środków w budżecie gminy
w kwocie 160 tys. zł na zada-
nie „Przebudowa i modernizacja
Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz
utworzenie Powiatowego Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego w Trąbkach
Wielkich”.

***
2 lipca w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Natalia Weronika Bukowska, cór-
ka Małgorzaty i Dariusza z Ełga-
nowa,

� Jakub Tadeusz Fidyk, syn Joanny
i Wojciecha z Kleszczewa,

� Oliwia Góra, córka Małgorzaty
i Zbigniewa z Mierzeszyna.

***
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Nowo ochrzczony Jakub Tadeusz Fidyk z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Oliwia Góra z rodzicami i chrzestnymi.
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8 lipca w kościele parafialnym
w Trąbkach Wielkich, Bernadeta
Czucha z Trąbek Wielkich zawar-
ła związek małżeński z Andrzejem
Kruminem z Krekola.

***
8 lipca, w czytelni Gminnej Biblio-
teki Publicznej w budynku Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich, odbył
się koncert uczestników Warsztatów
Pianistycznych „FERMATA 2006”.

***
W dniach od 3 do 13 lipca w Domu
Pielgrzyma w Trąbkach Wielkich
gościła wspólnota „Baranek” z Piły,
należąca do ruchu Wiara i Światło.
Szerszą relację opiekuna grupy ks.
Marcina Górskiego z pobytu u nas
zamieszczamy na stronach 7–8.

***
16 lipca, na boisku w Ełgano-
wie, odbył się XIII Turniej Sołectw
Gminy Trąbki Wielkie o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy. Do
rywalizacji zgłosiło się 16 sołectw.
W tym roku gospodarze imprezy
nie okazali się zbyt gościnni i poko-
nali wszystkich konkurentów. Dru-
gie miejsce zajęło sołectwo Trąbki
Wielkie, a na trzecim uplasowali się
zawodnicy z Warcza.

W poszczególnych konkurencjach
Turnieju zwyciężyli:

1. Przeciąganie liny przez
5-osobowe drużyny męskie – Eł-
ganowo.

2. Rodzinny tor przeszkód – An-
drzej, Mateusz i Tomasz Dańczy-
kowie z Czerniewa.

3. Rodzinny piłkarski tor przeszkód
– Irena, Sylwia i Jerzy Ptachowie
z Czerniewa.

4. Rzut wałkiem i oponą dla mał-
żeństw – Barbara i Bernard Zim-
ni z Ełganowa.

5. Rzut podkową do celu dla sołty-
sów – Jan Trofimowicz z Ełga-
nowa.

6. Siłowanie na rękę mężczyzn –
Przemysław Krauze z Trąbek
Wielkich.

7. Konkurs piłkarski dla radnych –
Arkadiusz Karasek z Granicznej
Wsi.

8. Slalom piłkarski dla chłopców –
Adam Leszczyński z Czerniewa.

9. Wyścig w workach dla dzieci –
Tomasz Budzyński z Warcza.

10. Przeskoki przez linkę dla dziew-
cząt – 3-osobowa drużyna z Paw-
łowa.

11. Sumo wiejskie – Mariusz Mali-
nowski z Ełganowa.

Podczas imprezy rozegrany został
turniej o Mistrzostwo Gminy Trąb-
ki Wielkie w podnoszeniu ciężarka
17,5 kg. W tym roku zwycięzcą
został Patryk Haraburda z Trąbek
Wielkich, który wyprzedził ubiegło-
rocznego zwycięzcę tej konkuren-
cji Leszka Gawriołka z Kleszczewa
oraz Daniela Dubielę z Ełganowa.

Po zmaganiach sportowych i rekre-
acyjnych odbyła się zabawa tanecz-
na na wolnym powietrzu.

***
22 lipca w naszym kościele Magda-
lena Stefańczyk z Trąbek Wielkich
wstąpiła w związek małżeński z Pio-
trem Gołąbkiem z Gdańska.

Opracował S. D.

19



Państwo młodzi Bernadeta i Andrzej Kruminowie.

Państwo młodzi Magdalena i Piotr Gołąbkowie.
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WIERSZE

Chleb jest chlebem
Ten, kto przeżył wiek okrutny
napęczniały grzechem wojen

gdy chleb trzyma nie jest smutny
pragnął wtedy, dziś są dwoje.
Dziś chlebusia się nie szuka
dzięki Bogu jest, na co dzień
czy szanować go to sztuka?

w sercu swoim znajdź odpowiedź.
Chleb wczorajszy, znaczy, jaki?

ten sprzed wieku czy sprzed dnia
chleb dzisiejszy znaczy, jaki?

ten, kto pragnął oba zna.

Jan Orczykowski

Lina ratunkowa
Mimo swych błędów możesz jej się chwycić
jest w twym zasięgu, na nią możesz liczyć

ku nam wyciągnięta jak pragniesz nie puści
nie pozwoli wpaść ci w diabelskie czeluści
choć masz własną wolę i nieprzymuszoną

gdy skorzystasz uściśnij masz duszę zbawioną
zawsze będąc uchwytna i dla nas gotowa
bo jest w rękach Jezusa lina ratunkowa.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2006

1. Za śp. Bronisławę i Makarego
Czerwińskich oraz zmarłych
z rodziny Wibów

2. Za śp. Elżbietę Laga
(20. rocznica śmierci)
Za zmarłych z rodzin
Dończyków i Hendrychów
(Czerniewo)

3. Pierwszy czwartek miesiąca,
modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne,
za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (30. dzień
od śmierci)

4. Pierwszy piątek miesiąca,
modlitwa przebłagalna
za grzechy parafian, za
śp. Stefanię i Brunona
Ormańczyków oraz Marię
Lempkowską
Za śp. Józefa Paklerskiego
(Czerniewo)

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

6. Za śp. Ewę Przewocką
i Zenona Polasika, godz. 730

Za zmarłych z rodzin Bluhm
i Zulewskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Zofię Raczkowską,
godz. 1800

7. Za śp. Anielę Abram
(2. rocznica śmierci)

8. O błogosławieństwo Boże
dla Wiesławy i Henryka
Dzieżyków

9. Za śp. Romana Niedźwiedzia
oraz zmarłych z rodzin
Niedźwiedziów i Musiałów

10. Za śp. Grzegorza Ogórka
11. O błogosławieństwo Boże dla

rodziny Ronowiczów
12. Za śp. Stefana Kaczmarka
13. Za śp. Janinę Kopko

(1. rocznica śmierci), godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ziemannów i Piszczuków,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Romana Jaszczyka
(24. rocznica śmierci) oraz
Stanisława, Józefa, Katarzynę
Drągów i Zygmunta Dubielę,
godz. 1100

Za śp. Zofię Paul (1. rocznica
śmierci), godz. 1800

14. Za śp. Zofię Raczkowską
15. Za śp. Gerarda Lewandow-

skiego (2. rocznica śmierci)
oraz Franciszkę i Jana Selków,
godz. 730

O szczęśliwe zbiory, godz. 900

(Czerniewo)
W intencji parafian, godz. 1100

Za śp. Andrzeja i Zbigniewa
Bońków oraz Józefa i Józefinę
Kolbergów, oraz Lidię
Czarkowską, godz. 1800

16. Za śp. Brunona Sengera
(17. rocznica śmierci,
Czerniewo)

18. Za śp. Stefana Kaczmarka
19. Dziękczynna w 18. rocznicę

urodzin Justyny Jaszewskiej
20. Za śp. Czesława

Sekutowskiego, godz. 730
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Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Danuty i Stanisława
Gostomskich, godz. 1100

Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego, godz. 1800

21. Dziękczynna w 2. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Lucyny i Grzegorza
Olszewskich

22. Za śp. Feliksa Warczyńskiego
i Jana Nadolskiego oraz
zmarłych z rodziny Kitowskich

23. Za śp. Bernarda Zulewskiego
(2. rocznica śmierci)
Za śp. Bernarda Sulewskiego
i zmarłych z tej rodziny
(Czerniewo)

24. Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Barbary i Andrzeja
Ziemannów

25. Za śp. Bronisława
Sokołowskiego

26. Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa Marii
i Diettera Preussów
oraz dziękczynna
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa Elżbiety
i Wojciecha Mendelaków

27. Dziękczynna, godz. 730

Za śp. Alojzego Ptacha
(11. rocznica śmierci),
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Grzegorza Ogórka,
godz. 1100

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin ministranta Andrzeja
Sautycza, godz. 1800

29. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego

30. Za śp. Witolda i Marię
Piszczuków (Czerniewo)

31. Za śp. Monikę Grenz

SPIS TREŚCI

Wspólnym wysiłkiem
odnawiamy nasz sanktuaryjny
kościół, ks. Edward Szymański . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . 4

Informacje parafialne,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . . . 5

Wiara i Światło w Trąbkach
Wielkich, ks. Marcin Górski . . . . . 7

Kłosy zboża, ks. Dariusz Woźny . . 9

Wolny, aby kochać,
„Słowo wśród nas” . . . . . . . . . . . . . 10

Moje doświadczenie pustyni,
„Słowo wśród nas” . . . . . . . . . . . . . 13

Dziś też jest zagrożona
wolność religijna,
ks. Edward Szymański . . . . . . . . . 15

Kronika nie tylko parafialna . . . . 17

Wiersze, Jan Orczykowski . . . . . . 21

Intencje Mszy św. . . . . . . . . . . . . . . . 22

Rocznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Odeszli do Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

23



ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 sierpnia: Agata Julia Frost, Paulina Teresa Kempa,
27 sierpnia: Cezary Piotr Gdaniec, Weronika Anna Bartosewicz
28 sierpnia: Klaudia Krystyna Makuch

Rocznice sakramentu małżeństwa
6 sierpnia: 1. rocznica sakr. małżeństwa Moniki i Adama Wlazło
6 sierpnia: 1. rocznica sakr. małżeństwa

Agnieszki i Dariusza Wróblewskich
13 sierpnia: 1. rocznica sakr. małżeństwa Małgorzaty i Piotra Łopuchów
20 sierpnia: 1. rocznica sakr. małżeństwa Teresy i Pawła Nieradko

4 sierpnia: 5. rocznica sakr. małżeństwa Anny i Adama Stockich
3 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa

Marzeny i Adama Chodowanych
24 sierpnia: 15. rocznica sakr. małżeństwa

Barbary i Andrzeja Ziemannów
30 sierpnia: 20. rocznica sakr. małżeństwa Gizeli i Jerzego Stolców
22 sierpnia: 25. rocznica sakr. małżeństwa

Elżbiety i Wojciecha Mandelaków
27 sierpnia: 40. rocznica sakr. małżeństwa Marii i Diettera Preussów

ODESZLI DO PANA

22 czerwca: zmarł w wieku 61 lat śp. Czesław Sekutowski z Kleszczewa
3 lipca: zmarł w wieku 66 lat śp. Rajmund Miecznikowski z Trąbek
Wielkich

2 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Drawz
4 sierpnia: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Paul
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


