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Jedni zwą Cię

Pani Trąbkowska,

inni Częstochowska,

jeszcze inni

Zwierciadło

Sprawiedliwości.

Panno Pszeniczna,

Zielonooka,

patrząca z miłością,

przyczyno

naszej radości

módl się za nami

Chociaż wiele

nosisz imion

jesteś tylko Jedna,

Twoje dobre Oczy

patrzą na świat,

chociaż czasem

zapłakane,

lecz zawsze

kochające.

Matko, prowadź nas!



WSZYSCY WłĄCZMY SIĘ W OBCHODY
TYGODNIOWEGO ODPUSTU

Obchody Tygodniowego Odpustu
Maryjnego w bieżącym roku roz-
poczną się w niedzielę, 3 września.
Uroczystą sumę odpustową z proce-
sją odprawi JE ks. biskup Zygmunt
Pawłowicz. Jesteśmy mu wdzięcz-
ni za współfinansowanie odnowienia
monstrancji. Ks. Biskup sam popro-
sił o jej odnowienie i zaofiarował
pomoc. Dzięki temu mamy pozło-
coną na nowo monstrancję. Koszt
pozłocenia przekroczył 3 tys. zł.

W Tygodniu Odpustowym Msze
św. dla poszczególnych grup wymie-
nionych w programie odbywać się
będą o godz. 18.00. Zostaną uru-
chomione autobusy, mające na celu
ułatwienie udziału w codziennych
uroczystościach. Mam nadzieję, że
wszyscy członkowie Żywego Różań-
ca, Rady Parafialnej, katechizujący
i neokatechumenat dołożą starań, by
nie tylko uczestniczyć w wieczornych
Mszach św., ale staną się Maryjnymi
apostołami, zapraszającymi na uro-
czystości odpustowe swoich bliskich,
rodzinę, sąsiadów i współpracowni-
ków. Być jedynie członkiem para-
fii, to bierna postawa. Trzeba być
uczniem Maryi i zadać sobie pyta-
nie, co zrobić, by jak najlepiej służyć
Matce Bożej. Jak do Niej przyprowa-
dzić nowych czcicieli? Uroczystość
odpustowa dotyczy każdej rodziny
w parafii i każdego wierzącego. Gdy
w rodzinie odbywa się jubileusz ro-
dziców, cała rodzina go przygotowuje
i przeżywa. Co ty zrobisz, by choć
w małym stopniu przyczynić się do

uczczenia Matki Najświętszej w na-
szym sanktuarium?

Każdego dnia Tygodnia Odpusto-
wego z każdej rodziny parafii ktoś
powinien uczestniczyć we Mszy św.
W minionych latach bywały dni,
kiedy musielibyśmy okryć się wsty-
dem, że jesteśmy członkami parafii
sanktuaryjnej, gdyby nie pielgrzymi,
którzy z innych parafii przybyli na
uroczystości.

Rodzice, wyślijcie swoje dzieci na
Mszę św., szczególnie we wtorek od-
pustowy. Całą młodzież parafii pro-
szę o przybycie w sobotę, 9 września
na Mszę św. dla nich przeznaczoną.
Niech to będzie zarazem Msza św. na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Od wielu lat proszę, by wszyscy
parafianie z okazji wielkiego Odpu-
stu Maryjnego przystąpili do sakra-
mentu pokuty. Niech to będzie twój
osobisty prezent dla Maryi, ofiarowa-
ny na jej urodziny – kwiat oczyszczo-
nego z grzechów serca. Wprowadźmy
w nasze życie religijne tę praktykę
odpustowej spowiedzi i Komunii św.

Zwracam uwagę na odnowienie
przysięgi małżeńskiej – wszystkich
małżonków zapraszam w poniedzia-
łek, 4 września – to wasz dzień
umocnienia życia małżeńskiego, za-
kotwiczonego w Jezusie i Maryi.

W czwartek, 7 września niech
przybędą wszyscy członkowie Żywe-
go Różańca (18 róż po 20 członków).
Przyjedźcie samochodami. Kolejny
raz będą one poświęcone, byście ni-
mi bezpiecznie podróżowali.
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W piątek zapraszam wszystkie
osoby doświadczone chorobą i cier-
pieniem. Otrzymamy sakrament na-
maszczenia chorych.

W niedzielę, 10 września odbę-
dzie się centralna uroczystość. Sumę
odpustową o godz. 12.00 odprawi ks.
biskup Ryszard Kasyna. Zostaną też
poświęcone korony żniwne oraz 10
wzorowych rodzin otrzyma wyróż-
nienie. Na tę uroczystość zapraszam
wszystkich parafian i wasze rodziny
mieszkające poza parafią. Zaprosze-
ni są goście z władz samorządowych
gminy, powiatu i województwa, są to
bowiem zarazem dożynki archidie-
cezjalne.

Bardzo proszę rodziców, aby po-
syłały swoje najmłodsze pociechy do
sypania kwiatów podczas procesji
każdego dnia odpustowego. Dodat-
kowo proszę nasze panie o upieczenie
ciast, które posłużą do podejmowa-
nia gości przybywających do nas
podczas Tygodnia Odpustowego.

Każda parafia obciążona jest pew-
ną kwotą przeznaczoną na funkcjo-
nowanie seminarium archidiecezjal-
nego, które utrzymuje się z ofiar

wiernych. U nas przyjęła się prakty-
ka, że potrzeby seminarium pokry-
wamy z ofiary dożynkowej. Dlatego
osoby wyznaczone do wykonania ko-
ron żniwnych, które cieszą się auto-
rytetem w swoich wioskach, zbierają
ofiary na Msze św. dziękczynne za
plony. Ponieważ wszyscy jemy chleb,
wszyscy też powinniśmy poczuwać
się do wdzięczności. Poproszę, więc
by osoby te odwiedziły każdą rodzi-
nę, ale by nie nakłaniały do złoże-
nia ofiary. Pozostawiam to sumieniu
każdego wierzącego.

Przy udziale władz samorzą-
dowych, kierownictwa szkół oraz
Gminnego Ośrodka Kultury organi-
zowany jest festyn dożynkowy na
stadionie. Dlatego po obiedzie przy-
bądźcie całymi rodzinami na stadion
sportowy, by przedłużyć świętowanie
i radować się uroczystością odpu-
stową i dożynkową, nawiązując do
tradycji naszych ojców.

Ks. Edward Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2006

3 września: 22. Niedziela
zwykła

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

„Nic nie wchodzi z zewnątrz w czło-
wieka, co mogłoby uczynić go nie-
czystym”. Jak często boimy się tego,
co przychodzi spoza nas: cierpienia,
samotności, śmierci. Boimy się tego,

co czyste. Naprawdę straszne jest
zło, które lęgnie się w nas.

10 września: 23. Niedziela
zwykła

Iz 35,4–7a

Jk 2,1–5

Mk 7,31–37

Najpierw otworzyły się uszy głu-
choniemego, potem zaczął mówić.
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Trzeba umieć słuchać Jezusa, wsłu-
chać się w Jego Ewangelię, żeby po-
tem innym ludziom mówić o Bogu.
Najpierw trzeba uważnie wysłuchać
tego, kto nas o coś prosi, i dopiero
potem mu pomagać. To wysłuchanie
jest nieraz ważniejsze.

Czy nie daję na odczepnego,
kiedy mówię: „Masz, weź, ale nie
chcę ciebie słuchać”. Głuchoniemy
nie ma łączności ze światem. Nie
rozumie, co mówią, i nie potra-
fi się porozumieć. Jak często nie
rozumiemy tego, co do nas mówią.
Zwłaszcza gdy się z kimś poróżnimy.
Jak często słowa mądre i dobre nie
docierają do tych, którzy powinni
słuchać. Jezus przywraca kontakt
ze światem.

17 września: 24. Niedziela
zwykła

Iz 50,5–9a

Jk 2,14–18

Mk 8,27–35

Pan Jezus powiedział na pustyni:
„Idź precz, szatanie”. Szatan nie

posłuchał, znowu kusił Jezusa, na-
mawiając Go, żeby uciekł od cierpie-
nia. Pan Jezus i tym razem odpędził
go, mówiąc: „Zejdź mi z oczu”.

24 września: 25. Niedziela
zwykła

Mdr 2,12.17–20
Jk 3,16–4,3
Mk 9,30–37

Nie myśleli o Jezusie. Myśleli o so-
bie, sprzeczali się, kto z nich jest
najważniejszy. Nie rozumieli Go,
kiedy mówił o swojej drodze krzyżo-
wej, o swojej śmierci i zmartwych-
wstaniu. Czy nie powtarza się to
często w naszym życiu? Patrzymy
na Jezusa ukrzyżowanego, bierze-
my udział we Mszy świętej – i znowu
nic nie rozumiemy. Zajmujemy się
sobą, myślimy o swoich ambicjach,
urazach. Porównujemy. Uważamy,
że jesteśmy lepsi od wielu innych. A
przecież pierwszym spośród nas jest
ten, kto jest najbliżej Jezusowego
krzyża. Nieważne są nasze sądy. On
wie, kto z nas jest na pierwszym,
a kto na ostatnim miejscu.

Ks. Jan Twardowski

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
KU CZCI NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PATRONKI ŚWIATA PRACY
W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH

OD 3 DO 10 WRZEŚNIA 2006

Niedziela 3 września – Rozpoczęcie Odpustu

7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

7.30 Msza św. z homilią
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11.00 Uroczysta suma z procesją eucharystyczną – celebruje ks. biskup
Zygmunt Pawłowicz

18.00 Msza św. z homilią

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Poniedziałek 4 września – Dzień Małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw

18.00 Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje ks. prałat
Bernard Zieliński – proboszcz parafii św. Antoniego, Gdańsk
Brzeźno; oprawa muzyczna – zespół Aliny i Grzegorza Piechowskich
z parafii Godziszewo

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Wtorek 5 września – Dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za Sakrament Chrztu i Eucharystii
17.00 Nabożeństwo Maryjne

18.00 Msza św. z homilią – celebrują ks. Zbigniew Drżał – parafia Matki
Bożej Brzemiennej, Matemblewo i ks. Jacek Tabor – parafia
św. Jadwigi, Gdańsk Orunia

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami

Środa 6 września – Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza
z Szafarzami Eucharystii
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem

18.00 Msza św. – celebruje ks. Tadeusz Chajewski – proboszcz parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo; homilię wygłosi
ks. Władysław Pałys proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego,
Gdańsk Złota Karczma; ministranci odnowią przyrzeczenia
ministranckie; uczestniczą nadzwyczajni Szafarze Eucharystii
z dekanatu

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy nauczycieli i wychowawców

Czwartek 7 września – Dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski

18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów
– celebruje ks. prałat Andrzej Rurarz – proboszcz parafii
św. Stanisława Biskupa, Gdańsk Wrzeszcz; homilię wygłosi
ks. kanonik Włodzimierz Zduński proboszcz parafii Matki Bożej
Bolesnej, Gdańsk

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej
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Piątek 8 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 9 września – Dzień kapłański i młodzieży

10.00 Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Gdańskiej pod przewodnictwem
Ks. Arcybiskupa; Msza św. z homilią Ks. Arcybiskupa 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. Wojciech Tychnowski –
Caritas Archidiecezji Gdańskiej; koncelebrują księża rodacy

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 10 września – Uroczystość centralna, dziękczynienie
za plony, dożynki archidiecezjalne

7.00 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcza Gdańskiego, Pszczółek, Łęgowa i Godziszewa –
przewodniczy Ks. Biskup Ryszard Kasyna; oprawa muzyczna –
chór z Kolbud;

wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych;

nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą
Wzorowe Rodziny;

błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie

18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski

19.00–23.00 Zabawa taneczna
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ODNOWA NASZEJ ŚWIĄTYNI

Prace przy renowacji kościoła
trwają od maja. Przez cały ten czas
pracowało od 2 do 5 osób. Wydaje
się, że tej pracy nie widać. A jednak!

Zostały zbite luźne tynki oraz
uzupełnione i wyrównane ściany.
Na całej powierzchni ścian, rów-
nież na suficie w prezbiterium
została wtopiona siatka. Ściany zo-
stały wycekolowane i wyszlifowane,
a w prezbiterium – pomalowane.
Pomalowany jest też sufit na chórze
i pod chórem. Wszystkie narożniki
i łuki okienne są wzmocnione me-
talowymi profilami. Wymieniono
popękane szyby i zmodyfikowano
oświetlenie w prezbiterium. Pod-
dano gruntownej renowacji ławki
na chórze, zdemontowane, na no-
wo wyszlifowane i pomalowane,
a w podłodze chóru umieszczono
płyty wygłuszające, które przykry-
to płytami paździerzowymi i nową
wykładziną.

Pozostały do pomalowania sufit
i ściany kościoła oraz do przeprowa-
dzenia renowacja ławek w kościele.
Należy też podjąć decyzję o odno-
wieniu głównego ołtarza. Ogrzewa-
nie nadmuchowe w wilgotne dni
osadza kurz na wszystkich drew-
nianych elementach, który wżera
się w drewno i nie daje się po-
tem usunąć. Byłaby to praca bar-
dzo kosztowna, ale dopiero po jej
wykonaniu byłby widoczny pełny
efekt renowacji wnętrza kościoła.
W prezbiterium wisi zabytkowy

obraz, którego treścią jest ewan-
geliczna przypowieść o pannach
mądrych i nierozsądnych. Obraz
wymaga zabiegów renowacyjnych,
których koszt sięgnąłby wysokości
12–13 tys. zł. Mam obawy, czy
zdołamy podjąć się tego zadania.
Renowacji wymagają też ściany ze-
wnętrzne, bo zwietrzała zaprawa
tynkarska między cegłami.

Tu podzielę się moimi refleksja-
mi z drogimi parafianami.

1. Wyrażam głęboką wdzięcz-
ność za zrozumienie i wieloletnią
niesłabnącą waszą pomoc mate-
rialną, a niekiedy – modlitewną.
Dzięki niej wybudowany został ko-
ściół w Czerniewie, a wcześniej,
w Postołowie. W Trąbkach Wielkich
powstał Dom Pielgrzyma. Kościół
został pokryty miedzianą blachą
i zyskał granitową posadzkę. No-
we ławki, przebudowane organy,
odnowione ołtarze i obrazy, dzwon-
nica, kaplice różańcowe i droga
krzyżowa, ogrodzenie cmentarza,
chodniki i kaplica na cmentarzu –
to przykłady dzieł, których by nie
było, gdyby nie wasza hojność.

2. Stawiam retoryczne pytania.
Czy ktoś z parafian z tego powodu
zubożał lub „poszedł z torbami”?
Czy dzięki tym inwestycjom nasza
parafia nie zyskała na prestiżu
(powstał tu dekanat i sanktuarium
z prawdziwego zdarzenia)? O ile
są bogatsi ci parafianie, którzy
prawie nigdy nie spieszą z pomocą
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przy jakiejkolwiek inwestycji? O ile
są szczęśliwsi ci, którzy nie tylko
odmawiają pomocy, ale wyrażają
wiele krytycznych uwag pod adre-
sem swojego proboszcza? Czy są
szczęśliwi, zamykając drzwi przed
osobami proszącymi o ofiary na
potrzeby kościoła?

3. Około 40 procent parafian
nie włącza się w dźwiganie cię-
żarów związanych z inwestycjami
lub utrzymaniem obiektów para-
fialnych. Mają oni potem wyrzuty
sumienia, które wyrażają się w gło-
śnej krytyce wszystkiego, co się
robi dla parafii. Nasuwa się po-
równanie, gdy jasne światło poraża
wzrok swoim blaskiem, wówczas
usiłujemy je zgasić. Wtedy mamy
spokój!

Gdyby w ogóle nie inwestować,
nadal na środku kościelnego po-
dwórza byłby obornik. Czy wtedy
ci „gderający” parafianie byliby za-
dowoleni?

Pamiętam, że gdy starałem się
o utwardzenie nawierzchni dro-
gi na cmentarz lub zabiegałem
o chodnik kołu muru parkowego –
pisali protesty do gminy. Gdy za-
mierzałem położyć nową posadzkę
w kościele – głośno się buntowa-
li. Gdy powziąłem zamiar budo-
wy kościoła w Postołowie, a potem
w Czerniewie, nie mówiąc już o Do-
mu Pielgrzyma – bunt był jeszcze
większy. Myślę że szatan posługu-
je się ludźmi, by utrudnić dobre
dzieła.

Tym większą zasługę mają ci,
którzy wbrew narzekaniom sąsia-
dów, nieustannie pomagają, niejed-
nokrotnie ze swojego niedostatku.

Pamiętam staruszkę oszczędzającą
z tego, co na utrzymanie otrzymy-
wała z opieki społecznej, by coś
ofiarować na potrzeby kościoła. Po
jej śmierci, syn przyniósł jeszcze
ofiarę, której nie zdążyła złożyć, bo
– jak mówił – tak sobie życzyła
mamusia.

Ostatnio mocno nagłośniono
wolę udzielenia pomocy finanso-
wej ze strony władz gminnych
i wojewódzkich. Ja „dmucham na
zimne”. Dopóki to się nie spełni,
nauczyłem się nie za bardzo ufać
słowom. Jeśli natomiast ta pomoc
okazałaby się realna, to pozwoliła-
by ona podjąć się kolejnych kosz-
townych zadań: budowy ołtarza
polowego, renowacji wspomniane-
go wyżej obrazu, ołtarza głównego,
murów kościoła.

Na razie mogę liczyć z całą
pewnością na tych wspaniałych pa-
rafian, którzy mnie nigdy nie za-
wiedli i zawsze spieszą z pomocą
przy każdej inwestycji czy renowa-
cji. Kolejny raz gorąco dziękuję oso-
bom co miesiąc zbierającym ofiary
na potrzeby sanktuarium. Wiem,
że jest to zadanie naprawdę trud-
ne. Nie tylko proszą o ofiary, ale
muszą wysłuchiwać słów krytyki,
chociaż są „Bogu ducha winni”.

Bóg zapłać ofiarodawcom. Bóg
zapłać kwestarzom. Krytykantom
zaś życzę choć trochę duchowego
spokoju.

Ks. Edward Szymański
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Rekolekcje rodzin w Trąbkach Wielkich

Tak jak w latach poprzednich
w Sanktuarium Maryjnym w Trąb-
kach Wielkich odbywały się reko-
lekcje dla rodzin w ramach Ru-
chu Światło Życie. W rekolekcjach
uczestniczyło 16 rodzin z różnych
regionów Polski. Był to I stopień re-
kolekcji. Rozpoczęły się one 15 lipca
a zakończyły 31 lipca. Te dni sku-
pienia mogły się odbyć w tym pięk-
nym sanktuarium dzięki gościnno-
ści miejscowego proboszcza i kusto-
sza ks. prałata Edwarda Szymań-
skiego. Dzisiaj człowiekowi bardzo
potrzeba chwili modlitwy i zatrzy-
mania w tym szalonym świecie. Dla-
tego tak wielu korzysta z tego daru
rekolekcji jaki oferuje Ruch Kościo-
ła Domowego założony przez sługę
Bożego ks. Franciszka Blachnickie-
go. Oby jak najwięcej małżeństw
korzystało z tej duchowości, którą
przez lata tworzył ks. Blachnicki.

Po wielu rozmowach prowadzo-
nych na rekolekcjach z ich uczest-
nikami ks. moderator i małżeństwa
prowadzące rekolekcje zauważyły
jak bardzo ta duchowość małżeńska
jest potrzebna współczesnym rodzi-
nom. Czas, który Bóg nam daje jest

trudny i pełen niebezpieczeństw.
Wiele rodzin się rozpada. Dzieci
wzrastają w środowiskach, gdzie
brakuje prawdziwej miłości. Młody
człowiek, który wchodzi w dorosłe
życie nie jest nauczony odpowie-
dzialności. Wszystkim tym manka-
mentom i troskom próbuje prze-
ciwdziałać Kościół święty na różne
sposoby. Jednym z nich jest służ-
ba rodzinie i małżeństwu w Ruchu
Światło Życie. Szkoda, że jeszcze
tak wiele małżeństw nie docenia
wartości jaką stanowi ruch oa-
zowy. Wszystko czego się można
nauczyć podczas rekolekcji czy spo-
tkań formacyjno-modlitewnych jest
przydatne w codziennym życiu ka-
tolickich małżonków.

Zapraszamy wszystkie katolic-
kie rodziny do zaangażowania się
w służbę Bogu i Kościołowi w tak
wspaniałym ruchu jakim jest Ko-
ściół Domowy. Na koniec pragniemy
podziękować ks. Prałatowi E. Szy-
mańskiemu za wspaniałą życzliwość
i gościnność.

Ks. Tomasz,
Dorota i Jurek Tkaczykowie

U TRONU MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ

W niedzielę, 6 sierpnia wyruszy-
ła pielgrzymko-wycieczka do Wilna.
Głównym organizatorem był ks. pro-
boszcz Zygmunt Słomski z Pręgo-
wa. Wyruszyliśmy z Trąbek Wiel-

kich o godz. 16.00, a o godz. 18.00
w Nowym Dworze Gdańskim uczest-
niczyliśmy we Mszy św. Odpustowej
ku czci Przemienienia Pańskiego, po
której odbył się okolicznościowy kon-
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cert w wykonaniu ks. Słomskiego
i pani Maryli Lerch z Gdyni.

W godzinach rannych przyby-
liśmy do hotelu w Memencine pod
Wilnem, a po śniadaniu i krótkim od-
poczynku rozpoczęliśmy zwiedzanie
Wilna z bardzo dobrym miejscowym
przewodnikiem. Oglądaliśmy wileń-
ską Starówkę z przepięknym kościo-
łem św. Apostołów Piotra i Pawła na
Antokolu, cmentarzem wojskowym
i katedrą. O godz. 15.00 w pobliskim
kościele pw. Ducha Świętego odpra-
wiliśmy Mszę św. z Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego. W tym kościele do
2005 r. Znajdował się oryginalny ob-
raz Miłosierdzia Bożego namalowany
przez Kazimirowskiego. Obecnie jest
tam kopia, oryginał zaś jest umiesz-
czony w pobliskim odrestaurowanym
kościółku pw. Trójcy Świętej.

Wielu z nas posiliło się w niezwy-
kle oryginalnej restauracji w cen-
trum Starówki. Można tam oglądać
żywe ryby (duże i małe) i węże,
a także stare maczugi, topory i broń
rycerską. Pewien problem stanowiło
porozumienie się w języku polskim
z młodą obsługą restauracji.

W kolejnym dniu kontynuowali-
śmy zwiedzanie cmentarza na Rossie
i zabytkowych kościołów, w tym także
– prawosławnych.

Nasza grupa miała swoją osobną
Mszę św. przed cudownym Obrazem
Matki Bożej w Ostrej Bramie, po któ-
rej zwiedziliśmy skarbiec. Niektórzy
poczynili w pobliskich sklepach za-
kupy. W podmiejskiej szkole zostawi-
liśmy trochę odzieży, a w sąsiedniej
wiosce do świeżo odnowionego ko-
ściółka ks. Zygmunt podarował nowe
nagłośnienie.

Po obiadokolacji ks. Zygmunt roz-
śpiewał się na dobre przy akom-
paniamencie akordeonu i wciągnął

wszystkich obecnych, a nawet na
zakończenie – kierownictwo hotelu.

Trzeciego dnia wyjechaliśmy do
Trok. Tutaj odprawiliśmy Mszę św.
w sanktuaryjnym kościele, gdzie
w głównym ołtarzu znajduje się ob-
raz Matki Bożej koronowany rok
po koronacji obrazu jasnogórskie-
go – w 1718 r. Bazylika wymaga
kapitalnego remontu. Młody ksiądz
proboszcz, który nabożeństwa odpra-
wia w języku polskim i litewskim,
mówił, że koszt renowacji kościoła
został obliczony na 17 milionów litów
(prawie 17 mln zł).

W Trokach był czas wolny. Każ-
dy mógł zwiedzić zamek, popływać
łodzią po jeziorze czy pobyć w kora-
imskiej restauracyjce.

Z Trok droga prowadziła do Kow-
na, drugiego co do wielkości miasta
na Litwie. Tutaj oprowadzała nas
pani przewodniczka posługująca się
łamaną polszczyzną. Można zauwa-
żyć, że budynki państwowe są oka-
załe, na skalę Zachodniej Europy, ale
kościoły są bardzo zniszczone i nie
ma środków na ich renowację.

Późnym wieczorem, po przekro-
czeniu granicy (przed którą by-
ła 11-kilometrowa kolejka tirów)
w Suwałkach spożyliśmy obiadoko-
lację w restauracji hotelowej. Wcze-
snym rankiem we czwartek wrócili-
śmy zdrowi i szczęśliwi do Trąbek
Wielkich. Pragnę wyrazić gorące po-
dziękowanie wszystkim uczestnikom
wycieczko-pielgrzymki za wspaniałą
atmosferę, życzliwość, dobry humor.
Wszyscy byli chętni „do tańca i do
różańca”.

Ks. Edward Szymański
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CORPORA DORMIUNT VIGILANT ANIMAE
NEKROPOLIA KRÓLÓW POLSKI

Katedra wawelska jest miejscem
wiecznego spoczynku królów pol-
skich, ich dzieci i małżonek. Pia-
stów chowano w Gnieźnie, Poznaniu
i Płocku oraz w krakowskich ko-
ściołach. Jako pierwszy z królów
w katedrze wawelskiej został po-
grzebany Władysław Łokietek zmar-
ły w 1333 roku. Od tego momen-
tu wzgórze wawelskie to miejsce
wiecznego spoczynku większości na-
szych władców. W IV wieku katedra
nie miała podziemnych krypt i po-
chówki odbywały się w jej wnętrzu.
Zdejmowano kamienne płyty posadz-
ki, kopano płytką komorę grobową,
w której mocowano żelazne wsporni-
ki, na nich umieszczano drewnianą
skrzynię, niekiedy była to wycięta
w jednym pniu drzewa dłubanka
(w takiej pochowano patrona trąb-
kowskiego gimnazjum). Nad zako-
paną pod posadzką trumną stawia-
no kamienny sarkofag, nazywany
z grecka tumbą, który nakrywano
baldachimem wspartym na filarach
kolumn. Monarchów zgodnie ze sta-
rym obyczajem grzebano w pobliżu
ołtarza głównego lub przy filarach
międzynawowych. Tak pochowano:
Władysława Łokietka, Kazimierza
Wielkiego, Jadwigę Andegaweńską,
Władysława Jagiełłę i jego drugą
żonę Annę Cylejską. Czwarta żona
Jagiełły a matka Kazimierza Jagiel-
lończyka królowa Sonka Holszańska
spoczęła w kaplicy Św. Trójcy. Ka-
plicę Świętokrzyską kazał wznieść

Jagiellończyk jako miejsce wieczne-
go spoczynku jego i żony Elżbiety
Rakuszanki.

Dla człowieka, który żył w śre-
dniowieczu, kamienne sarkofagi
przemawiały czytelną symboliką,
niestety niezrozumiałą dla współ-
czesnych turystów. Każdy element
miał swoje znaczenie i uosabiał wi-
zję raju lub piekła. Treści religijne
przeplatały się ze świeckimi. Na
grobowcach postacie symbolizujące
stany królestwa opłakiwały zmar-
łych. Umieszczane tu tarcze herbowe
stanowiły znak władania ziemiami
polskimi przez monarchów oraz ich
aspiracji do rozszerzania granic kró-
lestwa. Wszystkie postacie królów
wyrzeźbione na płytach wierzchnich
kamiennych sarkofagów zwrócone
są twarzą na wschód. Zgodnie z po-
glądami ówczesnych teologów Jezus
Chrystus na czas Zmartwychwsta-
nia i Sądu Ostatecznego przybędzie
ze wschodu sądzić również zmar-
łych królów. Rzeźbione wierzchnie
płyty sarkofagów przedstawiają re-
alistyczne podobizny władców. Mo-
narchowie spoczywają na sarkofa-
gach w strojach koronacyjnych ze
wszystkimi atrybutami swej władzy:
koroną, berłem, jabłkiem. Berło jest
trzymane w prawej dłoni, jabłko
w lewej. Boki sarkofagów zdobią
herby Korony i Litwy oraz herby
ziemskie: Wielkopolski, Rusi, Ziemi
Wieluńskiej (tumba Władysława Ja-
giełły) Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw
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(grobowiec Kazimierza Jagiellończy-
ka). Tarcze herbowe trzymają przed-
stawiciele stanów, którzy równocze-
śnie opłakując zmarłych władców,
tworzą kondukt żałobny. Kamienna
skrzynia sarkofagu jest symbolem
zmartwychwstania. Aby spotkać się
z Chrystusem, człowiek musi wcze-
śniej zakończyć swą ziemską dro-
gę. Baldachim rozpostarty nad gro-
bowcem symbolizuje apokaliptyczną
Jerozolimę. Osiem kolumn, które
wspierają baldachim, odzwierciedla-
ją życie wieczne. Kazimierz Wielki
stopy opiera na lwie, a Władysław
Jagiełło na smoku. Być może są
to symbole zdeptanych złych mocy
i pychy albo jest to alegoria do wer-
setu z Psalmu „po lwach i smokach
stąpał będziesz, lwa i bazyliszka
podepczesz”.

Najstarszy grobowiec Łokietka
z białego piaskowca nawiązuje do
podobnych nagrobków Piastów ślą-
skich. Nieznany twórca grobowca po-
chodził prawdopodobnie z Marburga
w Hesji. Fundatorem sarkofagu był
jego syn Kazimierz Wielki a jego żo-
na Adelajda była córką Henryka II
Żelaznego, Landgrafa Hesji. Pomnik
Łokietka stanął po lewej stronie ołta-
rza głównego przy ołtarzu poświęco-
nym św. Władysławowi. Po przeciw-
nej stronie (prawej) widzimy ogrom-
ny wykuty w czerwonym marmurze
węgierskim grobowiec Kazimierza
Wielkiego. Osiem kolumn wspiera-
jących baldachim wyrasta wprost
z płyty wierzchniej. Jest to rzadki
przypadek w europejskiej plastyce
nagrobkowej. Na uwagę poza potęż-
ną brodą władcy zasługuje przeboga-
ty pas rycerski, który opasuje monar-
chę jak zamki, które zbudował w cza-
sie swojego panowania. Fundatorem

tumby był Ludwik Węgierski i jego
matka Elżbieta, siostra króla Kazi-
mierza. Wyjątkowo cenny jest sarko-
fag Władysława Jagiełły. Zwycięzca

Sarkofag króla Władysława Jagiełły,
zabytek wyjątkowej klasy.

spod Grunwaldu spoczął „w grobie
marmurowym, z dawna przygoto-
wanym”. Wykonany z czerwonego
węgierskiego marmuru przedstawia
spokojnego władcę, który czeka na
zmartwychwstanie. Za głową kró-
la leżą dwa lwy w tym przypadku
symbol majestatu królewskiego. Nie-
znany autor umieścił na sarkofagu
figurę sokołów i psów. Układ jest
udramatyzowany, bowiem psy skra-
dają się od tyłu, aby pochwycić soko-
ły. Z tym elementem dekoracyjnym
nie potrafią poradzić sobie history-
cy. Jedni odczytują tu artystyczną
wizję psalmu 21 „Boże, ratuj duszę
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moją złap psa”. Drudzy widzą nawią-
zanie do znaku zodiaku, ponieważ
w gwiazdozbiorze psy i sokoły podą-
żają ze wschodu na zachód. Wielu
i myślę, że jest to właściwa interpre-
tacja, widzi tu aluzję do łowieckiej
pasji Jagiełły. Kiedy tylko nadarzyła
się okazja, on jak i później jego syn
Kazimierz Jagiellończyk, zaszywali
się w leśne ostępy „ginąć” na całe
tygodnie.

Krytyczny wobec niego Jan Dłu-
gosz pisał, że „w zabawach myśliw-
skich ani miary zachować, ani czasu
oszczędzać nie umiał”. A może psy
i sokoły były śladem litewskich wie-
rzeń zmarłego i pogańskich praktyk
pogrzebowych. Grobowce w Kaplicy
Zygmuntowskiej i Świętokrzyskiej
opisałem w innych numerach Kany.
W katedrze znajdują się jeszcze dwa
sarkofagi wykonane w XX wieku,
nawiązujące do rzeźbiarskiej tradycji
średniowiecza. W 1949 roku prochy

Królowej Jadwigi w związku z roz-
poczętym procesem beatyfikacyjnym
przeniesiono do pięknego grobowca
z białego marmuru dłuta Antoniego
Madeyskiego. Jadwiga ze złożonymi
rękoma do modlitwy wydaje się spać
a orły na bokach tumby czuwają
nad spokojem jej snu. Grobowiec
ten wykonano 1902 roku. W cztery
lata później ten sam artysta wykuł
symboliczny grobowiec Władysława
Warneńczyka. Ciała zabitego w 1444
roku w bitwie pod Warną króla ni-
gdy nie odnaleziono. Młodziutki król
w pięknej zbroi trzyma długi miecz.
Grobowiec ustawiono naprzeciwko
sarkofagu jego ojca Władysława Ja-
giełły.

W następnym numerze Kany zej-
dziemy wąskimi krętymi schodami
do krypt wawelskich.

Cdn.

Mariusz Paradecki

Władysław Jagiełło, zm. 1492.
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GOŚCILIŚMY PIELGRZYMÓW – 28 lipca 2006

Przed przybyciem pielgrzymów na stadionie odbył się koncert.

Na stołach królowała bezkonkurencyjna zupa-proboszczówka.

14



W tym roku woda była niezdatna do picia, ale nadawała się do ochłodzenia stóp.

Pierwszy etap pielgrzymki okazał się nad wyraz męczący.
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CZŁONEK KOŚCIOŁA CZY UCZEŃ CHRYSTUSA

Poznałam ją na ławce w parku.
Siedząc obok siebie, zamieniały-
śmy zwykle kilka zdań. Nigdy jed-
nak nie rozmawiałyśmy o Bogu.
Przepisy kulinarne, owszem. Lo-
kalne ploteczki, owszem. Wielki
kiermasz szkolny, jak najbardziej.
Natomiast wspominanie o Bogu,
wierze czy Kościele zbytnio trąci-
ło „ewangelizowaniem”. Zresztą,
katolicy nie zachowują się w ten
sposób, prawda?

Kiedy w naszej parafii założy-
łyśmy z kilkoma znajomymi gru-
pę modlitewną dla matek, wciąż
przychodziła mi na myśl „nie-
znajoma z parku”. Wspomniałam
o niej jednej z moich przyjaciółek.
„Zaproś ją na spotkanie naszej
grupy” – zaproponowała.

Była to sensowna propozycja.
Czułam, że Bóg przynagla mnie
do rozmowy z tą kobietą na temat
naszej grupy,

Ale czy naprawdę spodziewa
się, że podejdę do znanej mi tylko
z widzenia osoby i zaproszę ją do
wspólnej modlitwy?

Osoby z grupy modlitewnej
znałam już od lat. Miałyśmy za
sobą przebyte razem rekolekcje,
wiele głębokich rozmów, dzieliły-
śmy się wzlotami i upadkami na
naszej drodze wiary. Pomimo to

jednak wcale nie było mi łatwo
wystąpić do nich z propozycją za-
łożenia tej grupy. Tym bardziej
nie byłam w stanie zaprosić obcej
osoby. I to jeszcze z mojej własnej
dzielnicy. Już do końca życia nie
pozbędę się etykietki dewotki!

Spotkałam ją następnego dnia,
potem znowu... Jednak wciąż nie
byłam gotowa wznieść się po-
nad zwykłe grzecznościowe uwa-
gi. Tymczasem Bóg przynaglał
mnie coraz bardziej.

Wybór

W ten weekend wybrałam
się na rekolekcje, podczas któ-
rych prowadzący tłumaczył, co to
znaczy być uczniem Chrystusa.
„Członkostwo polega na przyłą-
czeniu się – wyjaśniał – bycie
uczniem na wychodzeniu na ze-
wnątrz.” Poczułam się, jakby wo-
kół mnie nagle rozbłysło światło.
Zobaczyłam, że łódź, którą płynę,
ma nazwę „członkostwo”.

Członkostwo jest bierne, ano-
nimowe, bezpieczne. Niewiele też
kosztuje. Wystarczy tylko wpisać
się na listę, pokazać od czasu
do czasu, wziąć udział w jakimś
przedsięwzięciu, o ile ma się na to
ochotę. Mam, na przykład stałą
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kartę wstępu na salę gimnastycz-
ną, co czyni mnie członkiem klu-
bu. Należę do niego już od kilku
lat, niewiele angażując się w je-
go działalność. Ponieważ nie daje
nic z siebie, moja kondycja fizycz-
na nie poprawia się. Uspokajam
się, że przecież jestem członkiem
klubu, więc nie jestem zupełnie
bierna, ale w rzeczywistości nie
robię nic.

Uświadomiłam sobie, że po-
dobnie dzieje się z moją przyna-
leżnością do Kościoła.

Bycie uczniem to zupełnie co
innego. Od ucznia wymaga się,
aby wypływał na nieznajome wo-
dy. I nie jest to wcale wycieczka
turystyczna. Trzeba zabrać się do
pracy. Jeśli chcę być uczniem, mu-
szę pokonywać przeszkody, które
powstrzymują mnie przed dziele-
niem się wiarą z innymi – moje
niedowiarstwo, obojętność, lęki.

Podczas rekolekcji rozmawia-
łam z innymi osobami i okazało
się, że wszyscy mamy podobne
wątpliwości. Każdemu od razu
włącza się głos ostrzegawczy, któ-
ry nęka nas pytaniami:

A jeśli on zada mi pytanie i nie

będę umiał odpowiedzieć?

A jeśli ona weźmie mnie za

fanatyczkę i dewotkę?

Co będzie, jeśli ich pytania

staną się zagrożeniem dla mojej

własnej wiary?

A jeśli zaoferuję pomoc, a po-

tem oni zrzucą na mnie całą

odpowiedzialność?

Rekolekcje okazały się punk-
tem zwrotnym w moim życiu.
Zmobilizowały mnie do zapytania
siebie: Czy taplam się przy brzegu,
czy też nastawiam żagle na wiatr
Ducha Świętego? Czy podejmuję
powołanie – a zarazem zaszczyt –
bycia uczniem Chrystusa?

Musiałam przyznać, że nie.
Rekolekcjonista powiedział

również, że być uczniem Chry-
stusa to praktykować miłość. To
wciąż zwracać uwagę na to, gdzie
jesteśmy i co możemy zaofero-
wać tym, którzy żyją obok nas.
Powiedział też, że uczeń nieustan-
nie zadaje sobie pytanie, jak ma
najlepiej służyć temu konkretne-

mu członkowi rodziny, przyjaciół-
ce czy sąsiadowi w tym konkret-

nym momencie.
Kiedy to usłyszałam, nie mia-

łam już wyjścia.

Skok na głęboką wodę

Nazajutrz w parku w naszej
rozmowie nastąpiła przerwa.

„No więc – wypaliłam – Nie
wiem, czy pani jest tym w ogóle
zainteresowana, bo nigdy nie roz-
mawiałyśmy na tematy religijne...
ale zakładamy grupę modlitewną
dla matek, może chciałaby pani
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przyjść?” Zdanie, wypowiedziane
na jednym, długim oddechu, zawi-
sło miedzy nami. Ale przynajmniej
miałam to za sobą.

Kobieta wyglądała na zasko-
czoną. Wewnętrzny głos wyzło-
śliwiał się: To niewiarygodne, że

palnęłaś coś takiego. Weźmie cię

za kretynkę. Nigdy już nie będzie

chciała z tobą rozmawiać. Masz

już chyba jakiś zupełny odchyl

religijny, skoro uważasz, że. . .
„Z przyjemnością – uśmiech-

nęła się nieznajoma. – Szczerze
mówiąc, cały czas modlę się o coś
takiego.”

W chwili radosnej ciszy obie
uświadomiłyśmy sobie, co się wy-
darzyło. Bóg potwierdził przyna-
glenie, które odczuwałam w sercu
i dał mi odwagę wprowadzenia go
w czyn. Jednocześnie od powie-
dział na jej prośbę o wspólnotę
i wsparcie sióstr w wierze. Ogar-
nął nas entuzjazm i wdzięczność.

„Tak w ogóle, jestem Wendy”
– powiedziała.

„Caroline” – uśmiechnęłam
się.

Owoce bycia uczniem

Zdarzyło się to prawie dwa lata
temu. Wendy nie tylko przyłączy-
ła się do naszej grupy, ale również
często gości ją w swoim domu
– wszystkie dziesięć mam wraz

z dziećmi. Grupa ta wciąż jest dla
nas źródłem światła, wsparcia, po-
ciechy i siły do realizacji naszego
powołania macierzyńskiego. Bóg
wie, jak bardzo tego potrzebuje-
my!

W zeszłym roku Wendy po-
prosiła mnie o pomoc w zorga-
nizowaniu zespołu katechetycz-
nego w naszej szkole. Modlimy
się za naszą społeczność, propa-
gujemy różaniec, wydajemy też
miesięcznik „Wiara i radość”, ze
związanymi z kalendarzem litur-
gicznym propozycjami dla rodzin
katolickich. Ostatnio poproszo-
no nas o udostępnienie naszego
miesięcznika wszystkim szkołom
w naszym rejonie.

Kiedyś bałam się podzielić wia-
rą z jedną nieznajomą w parku,
a dziś ta sama „nieznajoma” in-
spiruje mnie do dzielenia się nią
z całą dzielnicą! Jestem zadziwio-
na tym, czego dokonał Bóg wokół
mnie, przeze mnie, a czasem po-
mimo mnie.

Bóg wciąż dowodzi swej wier-
ności wobec nas wszystkich. Daje
nam sposobności, wsparcie i od-
wagę, aby nastawić żagle i wypły-
nąć na głębię (por. Łk 5,4).

Do nas należy jedynie powie-
dzieć Mu „tak”.

Caroline Pignat

„Słowo wśród nas”
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GLORIA I JA
Przyjaźń rozpoczęta w cieniu śmierci pomogła nam żyć

„Ona jest za młoda, żeby tu
być!” – taka była moja pierwsza
reakcja, gdy zobaczyłam Glorię.
Ta czterdziestoośmioletnia kobie-
ta o meksykańskim pochodzeniu
została niedawno przyjęta do Do-
mu Opieki, który odwiedzałam
wraz z moją grupą Legionu Maryi.
Choć polubiłam ją od pierwszego
wejrzenia, nie miałam pojęcia, że
nasza przyjaźń okaże się jednym
z największych darów, jakie otrzy-
małam od Boga. Dowiedziałam się,
że Gloria cierpi na AIDS. Zaraziła
się tą chorobą od własnego męża,
stając się, jak wielu innych, jej
niewinną ofiarą. Współczułam jej
całym sercem, gdy powiedziała mi,
że jej mąż popełnił samobójstwo
na krótko, zanim została przyjęta
do Domu Opieki.

„Umieram”. Wkrótce po na-
szym pierwszym spotkaniu wcze-
snym rankiem zadzwoniła do mnie
pielęgniarka z pewną prośbą. Glo-
ria pytała, czy nie mogłabym od-
wiedzić jej tego popołudnia, po
wizycie lekarskiej.

Zastałam ją leżącą na kanapie
w holu, przy drzwiach do jej poko-
ju. Ze łzami wyciągnęła do mnie
ręce. „Umieram – powiedziała. –
Lekarz twierdzi, że to już końcowe
stadium choroby. Chcę jechać do
domu, do matki.” Dom znajdował

się w Kansas. Gloria nie miała
żadnej rodziny w stanie Waszyng-
ton i znalazła się w nim jedynie
dlatego, że jej mąż spodziewał się
znaleźć tu pracę.

Podczas moich odwiedzin była
podłączona do kroplówki i kilka-
krotnie wymiotowała. „Czy wiesz,
że umieram?” – pytała każde-
go, kto wchodził. Przytuliłam ją
i próbowałam pocieszyć. Myślałam
o swojej własnej, ukochanej mat-
ce, która zmarła zaledwie przed
rokiem. Więź pomiędzy nami za-
cieśniała się – Gloria pragnęła bli-
skości swojej matki, ja tęskniłam
za swoją.

Kiedy nadszedł koniec mojej wi-
zyty, Gloria przytuliła się do mnie
płacząc i prosząc, żebym ją jeszcze
odwiedziła. Zaproponowałam, aby-
śmy odprawiły wspólnie nowennę
do Ducha Świętego i obiecałam, że
będę przychodzić do niej w tym
celu przez kolejne dziewięć dni.

Dzień ósmy. Nazajutrz Gloria
czuła się bardzo źle, wciąż przyj-
mowała kroplówki i wymiotowała.
Była zbyt słaba, aby modlić się gło-
śno, więc usiadłam przy jej łóżku
i odmówiłam modlitwę nowenny
oraz różaniec w imieniu nas obu.
Modliłyśmy się o poprawę jej sta-
nu zdrowia na tyle, żeby mogła
pojechać do domu.
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Modliłyśmy się do Pana w tej
intencji przez cały następny ty-
dzień. Muszę jednak wyznać, że
mocno wątpiłam w to, czy Gloria
dożyje do końca tej nowenny –
tak bardzo była już słaba. Jednak
ósmego dnia coś zaczęło się dziać.
Modliłam się patrząc na różaniec,
kiedy nagle zrobiło mi się zimno
z przejęcia – uświadomiłam so-
bie, że Gloria modli się razem ze
mną, nie opuszczając ani jednego
paciorka!

„Czy wiesz, że odmówiłaś ra-
zem ze mną cały różaniec?” –
zapytałam.

„Naprawdę?” – zdziwiła się
Gloria.

„Tak! Myślę, że ci się uda!”
Gloria zaśmiała się z radości

i zaproponowała, żebyśmy prze-
szły się po korytarzu. Pomogłam
jej wstać, a następnie spacerowały-
śmy, wielbiąc i wysławiając Boga.
Kiedy powiedziałam, że w modli-
twie wieczornej jeszcze raz po-
dziękuję Panu i Jego Najświętszej
Matce, Gloria spoważniała nagle.
„Ruth, czy poprosisz Boga o jesz-
cze dwa lata życia dla mnie?”
Rozśmieszyła mnie jej sugestia, że
jestem w bezpośrednim kontakcie
z wszechmogącym Bogiem, ale po-
wiedziałam, że zobaczę, co da się
zrobić.

Radość bycia z Jezusem. W dal-
szym ciągu odwiedzałam Glorię
kilka razy w tygodniu. Odma-
wiałyśmy różaniec, różne litanie,
czasem czytałam jej Pismo Święte.

Cieszyła nas wspólna modlitwa –
a jak odkryłyśmy niebawem, tak-
że współmieszkanka Glorii, prote-
stantka, lubiła nas słuchać. Tak
więc stworzyłyśmy trzyosobową
grupę wraz z „Babcią”, jak ją na-
zywałyśmy. Modliłyśmy się i śmia-
łyśmy razem, a czasem paplałyśmy
jak małe dziewczynki.

W międzyczasie Gloria nabie-
rała sił. Znalazłam kogoś, kto, ku
jej radości, gotował jej od czasu
do czasu meksykańskie potrawy.
Zabierałam ją na Mszę świętą
do swojej parafii i przedstawia-
łam znajomym, co także sprawiało
jej radość, gdyż była osobą to-
warzyską. Chodziłyśmy razem na
zakupy, na obiad do restauracji,
a nawet do miejscowego kasyna!
Zależało mi na tym, żeby Gloria
nacieszyła się życiem.

Czasami rozmyślałam nad sło-
wami Jezusa: „Wszystko, co uczy-
niliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40). Przypominało mi się
też, jak Matka Teresa opowia-
dała, że widzi twarz Jezusa we
wszystkich, którym służy. Pew-
nego dnia, kiedy jakaś komiczna
sytuacja przyprawiła mnie i Glorię
o atak śmiechu, przyszła mi inna
myśl: „Jeśli to właśnie miał na my-
śli Jezus, mówiąc o służeniu naj-
mniejszym spośród naszych braci
i sióstr, i jeśli to miała na myśli
Matka Teresa, mówiąc o pomo-
cy potrzebującym, to chciałabym,
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żeby wszyscy zobaczyli, jak wiel-
ką przyjemnością jest przebywanie
z Jezusem!”.

Pomimo okazjonalnych kryzy-
sów stan Glorii poprawiał się. Nud-
ności ustąpiły, nauczyła się samo-
dzielnie aplikować sobie kroplów-
ki. Przybierała na wadze. Pewne-
go dnia przywiozłam ją do siebie
i ufarbowałyśmy sobie nawzajem
włosy – obie miałyśmy już dosyć si-
wizny. Gloria pomagała Legionowi
Maryi w organizowaniu wspólnej
modlitwy i Komunii świętej w Do-
mu Opieki. Przemieniła się w pięk-
ną, szczęśliwą, kochającą kobietę,
która żyła, a nie umierała.

Trzy centy. Pewnego dnia, cze-
kając na autobus do Domu Opieki,
spojrzałam w dół i zobaczyłam na
ziemi błyszczącą centówkę... obok
następną. . . i jeszcze następną.
„Dziwne – pomyślałam. – A może
to coś oznacza?”

Kiedy dotarłam na miejsce,
ofiarowałam Glorii i Babci po jed-
nej monecie, prosząc, aby je zacho-
wały. „Będą nam przypominały, że
niezależnie od tego, co się wydarzy,
jesteśmy jedno w Panu.” Przeglą-
dałyśmy właśnie swoje portmo-
netki, aby znaleźć odpowiednie
przegródki na nasze monety, kie-
dy ujrzałam wielki uśmiech na
twarzy Glorii.

„Myślisz, że jestem szalona?” –
zapytałam.

„Nie, jesteś po prostu Ruth.”
Roześmiałyśmy się wszystkie

trzy. Po chwili Gloria spoważnia-
ła. „Powiem mamie – zwróciła się

do mnie – żeby po mojej śmier-
ci włożyła tę monetę do koperty
i odesłała ją tobie. W ten sposób
dowiesz się, że odeszłam.” Wyrazi-
łam nadzieję, że nie zobaczę tego
centa jeszcze przez długie lata.

Gloria odleciała do Kansas
13 września 2005 roku i z ra-
dością stwierdzam, że jej cent
jeszcze do mnie nie wrócił. Kiedy
to piszę, obie z matką zajmują się
sadzeniem wiosennych kwiatków
w swoim ogrodzie. Chociaż miała
kilka trudniejszych okresów i była
nawet bliska śmierci, mija już dru-
gi rok z tych, o które w jej imieniu
prosiłam Pana. W listopadzie koń-
czy pięćdziesiąt lat. Kto wie, może
Bóg da jej dodatkową premię!

Wciąż bardzo tęsknię za Glo-
rią. Nie zdawałam sobie sprawy,
że czasami wysłuchanie naszych
modlitw wiąże się z cierpieniem.
Kiedy dzwonimy do siebie, aby
wspólnie się modlić, rozmawiać
i cieszyć, sprawia mi to wielką ra-
dość. Słysząc śmiech Glorii, czuję
się nie tylko bliżej niej, ale i bliżej
Boga, którego łaska połączyła nas
więzią przyjaźni.

Kocham Glorię i kocham mego
Pana, który podarował mi to wspa-
niałe doświadczenie. Życzę każde-
mu, kto czyta te słowa, aby odkrył
podobny skarb!

Ruth Wilson

„Słowo wśród nas”
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KRONIKA
nie tylko parafialna

28 lipca gościliśmy w na-
szej miejscowości Gdańską Pie-
szą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Fotoreportaż z krótkiego pobytu
u nas zamieszczamy na stronach
14–15.

***
29 lipca w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli
Bernadeta Elwardt z Gdańska
z Marcinem Bachuszem z Trą-
bek Wielkich.

***
5 sierpnia na stadionie w Trąb-
kach Wielkich miała miejsce in-
auguracja rozgrywek IV ligi.
Orzeł Trąbki Wielkie pokonał
1:0 Olimpię Sztum.

***
6 sierpnia w trąbkowskim ko-
ściele sakrament chrztu św.
otrzymali:

� Oliwia Szpara, córka Justyny
i Andrzeja z Trąbek Wielkich;

� Damian Szamil Karpiński, syn
Marzeny i Marcina z Trąbek
Wielkich.

***
17 sierpnia odbyła się VIII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. W programie obrad

znalazły się m.in. następujące
tematy:

1. Przeznaczono do sprzedaży
dwie działki budowlane w Kło-
dawie oraz działkę w Mierze-
szynie.

2. Rada Gminy wyraziła zamiar
nabycia działki nr 82/2 o po-
wierzchni 1,5 ha w Trąbkach
Wielkich (od Romualda i Re-
naty Dunst), z przeznacze-
niem na rozbudowę stadionu.

3. Dokonano zmian w budżecie
gminy na 2006 r.
– Zwiększono dochody o kwo-

tę 310 tys. zł.
– Zwiększono wydatki o kwo-

tę 527 tys. zł.
Do planu inwestycji na br.
włączono realizację terenów
rekreacyjnych dla mieszkań-
ców Złej Wsi i Postołowa oraz
dofinansowanie renowacji ko-
ścioła parafialnego w Trąb-
kach Wielkich.

4. Podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi
Kaczki – osiedle domków jed-
norodzinnych.

Opracował S. D.
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Nowo ochrzczona Oliwia Szpara z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczony Damian Szamil Karpiński z rodzicami i chrzestnymi.
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Państwo młodzi Bernadeta i Marcin Bachuszowie.

Ks. Kanonik Adam Kroll w sierpniu rozpoczął pracę w naszej parafii.
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WIERSZE

Moja Ojczyzno
Ojczyzno moja ukochana

za ciebie dzięki składam Bogu
tyś przez Maryję zawierzana
„matką” ujętą w dekalogu.

Gdy się zagłębimy tam jest właśnie
że czcić ją trzeba zapisane

a żyć nam będzie wówczas jaśniej
co damy z siebie jest jej dane.

Ojczyzno moja ukochana
bądź w swej wolności zawsze zdrowa

prośmy, więc sercem o to Pana
aby od złego ją zachował.

Jan Orczykowski

Musimy być czujni
Zły, co jakiś czas próbuje

nas przełamać swym kuszeniem
jest przebiegły, więc szykuje

coraz inne uderzenie.
To mistrz chwytu i podstępu

który w środkach nie przebiera
czas konsumpcji i zapędu
słabość łatwy łup zawiera.
Jest bezsilny dzięki Bogu

gdy przyjmiemy Pana miłość
nie przekroczy, więc zły progu

Jezus Chrystus naszą siłą.

Jan Orczykowski
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2006

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Jadwigi,
p. Papis

2. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej, Msza św.
w pewnej intencji

3. Za śp. Józefa i Teodozję
Belau, godz. 730

Za śp. Andrzeja
Brzezińskiego, godz. 900

(Czerniewo)
W intencji parafian,
godz. 1100

Za śp. Zofię i Henryka
Gołębiewskich, godz. 1800

4. a) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów
b) Dziękczynna w 7. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Sławomira
Drewów
c) Za śp. Grzegorza Grzelaka
oraz zmarłych z rodzin
Grzelaków i Lisiaków

5. Za śp. Danutę Jankowską
(10. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

6. a) Za śp. Zygmunta Preussa
b) W intencji nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii naszej
parafii
c) Dziękczynna, z int. rodziny
Murańków

7. a) Za śp. Martę i Bernarda
Lefańczyków oraz Danutę
i Huberta Lewańczyków

b) Za śp. Ernę Geer
i Zygmunta Kluskiewicza
c) Za śp. Ludwikę Reimus
(3. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
d) Za zmarłych członków
róży św. Katarzyny, p. Keler
e) Dziękczynna, z int. rodziny
Trofimowiczów

8. a) W pewnej intencji
b) O Boże błogosławieństwo
i łaskę zdrowia dla
ks. Wojciecha

9. Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów oraz zmarłych
z rodzin Klebów i Bachuszów

10. W intencji parafian,
godz. 1200

11. Za śp. Jana Brokosa
(16. rocznica śmierci)

12. Za śp. Henryka i Brygidę
Kuszów

13. Za śp. Jana Ohla
14. Dziękczynna w 15. rocznicę

sakramentu małżeństwa
Celiny i Andrzeja
Stankiewiczów oraz
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa Haliny
i Zbigniewa Jaszczyków

17. Dziękczynna za tegoroczne
plony z wioski Ełganowo,
godz. 730

Dziękczynna za tegoroczne
plony z wioski Czerniewo,
godz. 900 (Czerniewo)
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Za śp. Janinę Smuczyńską
(5. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

Za śp. Franciszkę i Jana
Dreschel oraz zmarłych z tej
rodziny, godz. 1800

18. Dziękczynna w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Anity i Andrzeja Dończyków

20. Dziękczynna z int. Anny
Ptach

23. Za śp. Bogusława
Bukowskiego

24. Za śp. Stanisławę i Stanisława
Skierków oraz Alfonsa
Tiborskiego, godz. 730

Dziękczynna za tegoroczne
plony z wioski Czerniec,
godz. 900 (Czerniewo)
Dziękczynna za tegoroczne
plony z wioski Trąbki
Wielkie, godz. 1100

25. Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Adama Surmy

27. Za śp. Pelagię Bławat
29. Za śp. Agnieszkę Trochimiuk

(1. rocznica śmierci)
30. Za śp. Jerzego i Marię

Szwindowskich

Uwaga. Serdecznie proszę,
aby w Tygodniu Odpustowym
złożyć ofiarę na Mszę św. w dniu
jej odprawienia. Odprawiają ka-
płani przybyli na odpust w piel-
grzymce, więc miałbym spore
trudności z przekazaniem im
ofiary złożonej w późniejszym
terminie.
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 września: Igor Jan Galiński

Rocznice sakramentu małżeństwa
15 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Anny i Krzysztofa Ratkowskich
15 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty i Adama Galińskich
22 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny i Piotra Kelerów
29 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Iwony i Andrzeja Chmielewskich
29 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Justyny i Pawła Niedźwiedzkich
14 września: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Celiny i Andrzeja Stankiewiczów
20 września: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Wandy i Mirosława Bolczaków
5 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Aliny i Ryszarda Szelestów
12 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Romana Knitterów
19 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Bogusława Kruków

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


