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Boże nieskończenie do-

bry, który obdarzyłeś

swego sługę, ks. Jerzego

Popiełuszkę, łaską wier-

ności kapłańskiemu po-

wołaniu aż do męczeń-

skiej śmierci, prosimy

Cię słowami Papieża,

Jana Pawła II, „aby z tej

śmierci wyrosło dobro,

tak jak z Krzyża Zmar-

twychwstanie”. Spraw,

by ks. Jerzy, niezłom-

ny obrońca praw Bożych

i ludzkich, dany Ojczyź-

nie naszej i światu jako

znak zwycięstwa miłości

nad nienawiścią, został

wyniesiony do chwały oł-

tarza. Miłosierny Boże,

udziel mi, za wstawien-

nictwem Sługi Bożego

ks. Jerzego, tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia

ks. Jerzego i Jego wstawiennictwo u Ciebie, Boże, przyczyniają

się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o beatyfikację Ks. Jerzego Popiełuszki



LISTOPAD – BOGACTWO WYDARZEŃ RELIGIJNYCH

Listopad pobudza do refleksji
nad przemijaniem tak w przyrodzie,
jak i w naszym życiu. „Życie nasze
zmienia się, ale się nie kończy”
(z liturgii Mszy św. za zmarłych). Tę
prawdę przeżywamy w pierwszych
dniach listopada.

Uroczystość Wszystkich Świętych

W uroczystość Wszystkich Świę-
tych – 1 listopada oddajemy hołd
wszystkim naszym przodkom, któ-
rzy już osiągnęli cel swojej życiowej
pielgrzymki. Osiągnęli niebo. Osią-
gnęli radość uszczęśliwiającą – pły-
nącą z oglądania majestatu Boga
i życia w Jego świetlanej chwale.
Niewiele wiemy o niebie. Wierzymy
Panu Jezusowi, który nas o niebie
pouczył, oraz świadectwu św. Pawła,
który miał wizję nieba i napisał,
że „ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, ani serce człowieka
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują”. Znosimy cierpienia i trudy
życia uświęcone wiarą i modlitwą
w nadziei, że i my kiedyś dołączymy
do naszych przodków, którzy już są
w niebie.

Głównymi mieszkańcami nieba
są duchy powołane do istnienia
przed stworzeniem świata. Duchy
te, gdy wypełniają zlecone im po-
słannictwo, nazywają się aniołami.
Gdy to posłannictwo jest szczególnej
wagi, pełnią je duchy wyższej rangi,
zwane archaniołami. Na przykład,

archanioł Michał – stający w obro-
nie czci należnej Bogu czy archanioł
Gabriel – posłany z niezwykłą mi-
sją do Maryi w Nazarecie. Imiona
własne, które archaniołowie otrzy-
mują od nas, wskazują na określone,
wykonane przez nich zadania. Tak
więc, imię Michał oznacza: „Któż
jak Bóg”, Gabriel – „Moc Boża”,
Rafał – „Bóg uzdrawia”. Aniołów,
którzy czuwają nad nami, nazywa-
my Aniołami Stróżami. Aniołowie,
tak jak święci, są naszymi orędow-
nikami. Mogą wyprosić nam łaski
potrzebne do duchowego wzrostu.
Dlatego w modlitwach, zwłaszcza
litanijnych, wołamy: „Módl się za
nami!” Przeczytałem kiedyś, że nie-
bo jest wśród nas, gdy na co dzień
postępujemy w prawdzie i miłości
względem Boga i bliźnich.

Dzień Zaduszny

W tym dniu każdy kapłan mo-
że odprawić trzy Msze św. Jed-
ną w intencji wszystkich wiernych
zmarłych, drugą w intencjach papie-
skich, trzecią w intencji zamówionej.
Jest to dzień zapraszający nas do
niesienia duchowej pomocy duszom
oczekującym zbawienia. Skutecznie
pomagamy im przez ofiarę Mszy św.,
przez ofiarowaną za nich Komunię
św., przez uzyskany dla nich od-
pust zupełny lub cząstkowy i przez
wypominki, tj. polecenie ich modli-
twom Kościoła. W ten sposób mamy
okazję spłacić dług wdzięczności czy
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powinności naszym bliskim, którzy
już odeszli do wieczności.

Najskuteczniejszą pomocą zmar-
łym jest Msza św., w której sam
Jezus Chrystus z nami ofiaruje się
swojemu Ojcu. Sądzę, że każda ro-
dzina przynajmniej raz w roku po-
winna poprosić o odprawienie Mszy
św. za zmarłych.

Gregorianka

Szczególnie uprzywilejowana
jest forma Mszy św. gregoriańskich,
która polega na odprawieniu w kolej-
ne dni 30 Mszy św. w intencji zmarłej
osoby. Praktyka ta jest znana od VI
w., i pochodzi od papieża Grzego-
rza I Wielkiego. W „Encyklopedii
katolickiej” czytamy, że praktyka
Mszy św. gregoriańskich rozwinęła
się w VIII w. w klasztorach (od-
prawiano 30 Mszy św. za zmarłych
zakonników), a potem rozszerzyła
się na inne wspólnoty i parafie.
Kongregacja Odpustów potwierdzi-
ła tę praktykę w XVIII w. Opiera
się ona na przeświadczeniu wier-
nych, że dusza, za którą ofiarowano
30 Mszy św., zostanie wybawiona
z czyśćca. W XIX i XX w. zwrócono
uwagę na ciągłość 30 dni. W tej
sprawie głos zabrał Sobór Waty-
kański II. Uczy on, że przerwanie
ciągłości z powodu choroby, w Wiel-
kim Tygodniu czy odprawienia Mszy
św. z okazji udzielania sakramentu
małżeństwa, nie wpływa negatywnie
na skuteczność tej praktyki, oczy-
wiście te nieodprawione Msze św.
należy uzupełnić. Ponieważ obec-
nie w naszej parafii pracuje dwóch
kapłanów,stwarza to możliwość od-
prawiania Mszy św. gregoriańskich.

Godne polecenia jest zamawianie
Mszy św. gregoriańskich w związku
z pogrzebem najbliższych i drogich
nam osób. Pamiętajmy, że wiązanki
i wieńce pogrzebowe, a nawet orkie-
stra przy grobie, nie mają wpływu
na zbawienie duszy zmarłego. Zba-
wić może Jezus, który we Mszy św.
składa siebie w ofierze za nas i za
naszych zmarłych.

Odpusty za zmarłych

Odpust ofiarowany za dusze
zmarłych może być zupełny lub
cząstkowy, czyli wyproszenie zupeł-
nego darowania kary za grzechy lub
jej skrócenie. Odbywa się to na mo-
cy zasług Pana Jezusa, Matki Bożej
oraz świętych. By zyskać odpust
trzeba spełnić następujące warunki:
a) być w stanie łaski uświęcającej –

stąd nieraz potrzebna jest spo-
wiedź św.,

b) nie mieć przywiązania do żadnego
grzechu,

c) przyjąć Komunię św. w intencji
zadośćuczynienia za grzechy oso-
by zmarłej, za którą się modlimy;

d) odmówić w kościele lub na cmen-
tarzu przepisane modlitwy, tj. Oj-

cze nasz, Wierzę w Boga i dowolną
modlitwę na intencję Ojca św. (np.
Pod Twoją obronę).
W okresie od południa uroczysto-

ści Wszystkich Świętych, w Dzień
Zaduszny i przez oktawę możemy
zyskać odpust zupełny za zmarłych,
nawiedzając cmentarz.

Składając wypominki za zmar-
łych, polecamy ich modlitwom Ko-
ścioła, nie tylko tym, które odmawia
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kapłan po odczytaniu imion zmar-
łych. W każdej Mszy św. poleca-
my miłosierdziu Bożemu zmarłych,
szczególnie tych, których poleca się
modlitwom Kościoła.

Pierwsze piątki miesiąca

W związku z miesiącem poświę-
conym modlitwom za zmarłych, za-
chęcam, by każdy choć raz w życiu
odbył praktykę 9 pierwszych piąt-
ków miesiąca. Według objawienia
siostry Małgorzaty Marii Alacoque,
tym którzy przez 9 pierwszych piąt-
ków miesiąca z czystym sercem
przyjmą Komunię św. wynagradza-
jącą za grzechy, Pan Jezus obiecuje,
że nie umrą w grzechu ciężkim.
W ten sposób możemy sobie wypro-
sić szczęśliwą śmierć. Warunkiem
istotnym jest zachowanie ciągłości 9
kolejnych pierwszych piątków mie-
siąca, nie można też piątku zastąpić
innym dniem. Ze strony duchowej
natomiast, aby skorzystać z obietni-
cy Pana Jezusa, nie wolno mieć przy-
wiązania do żadnego grzechu. Ten
warunek jest trudny do spełnienia,
warto więc ponawiać tę praktykę.

Pierwsze soboty miesiąca

Od około trzech lat w naszym
sanktuarium odbywają się nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca.
Praktyka tych nabożeństw ma ścisły
związek z objawieniami fatimskimi.
To sam Pan Jezus przekazał trój-
ce wizjonerów polecenie, by ludzie
wynagradzali Jego Matce za zniewa-
gi, jakich doznaje Jej Niepokalane
Serce. Celem tych nabożeństw nie

jest wyproszenie łask, lecz wyna-
grodzenie za zło. Nabożeństwo to
obejmuje pięć pierwszych sobót mie-
siąca, bo dotyczy pięciu zranień
Niepokalanej Maryi. Są to grzechy
przeciwko Jej niepokalanemu po-
częciu, macierzyństwu, dziewictwu,
Niepokalanemu Sercu i wpajanie
w serca dzieci i młodzieży niewiary
i obojętności do Matki Najświętszej.
Pan Jezus zapewnia też wizjonerów
fatimskich, że osoby, które poboż-
nie odprawią nabożeństwo pięciu
pierwszych sobót miesiąca, doznają
łaski obecności Maryi w godzinie
konania. Sługa Boży Jan Paweł II
był wierny temu nabożeństwu do
ostatniej chwili życia. Zauważmy, że
odszedł do domu Ojca w pierwszą so-
botę kwietnia, w przeddzień święta
Miłosierdzia Bożego.

Do istoty nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca należy:
a) oczyszczenie serca z grzechów,
b) odmówienie cząstki Różańca,
c) rozważanie przez 15 minut nad

tajemnicami Różańca,
d) uczestniczenie we Mszy św.,
e) przyjęcie Komunii św.

W uczestnictwo w nabożeń-
stwach pięciu pierwszych sobót mie-
siąca można się włączyć w dowol-
nym miesiącu i brać udział w tym
nabożeństwie przez pięć kolejnych
pierwszych sobót.

Maryja w Fatimie zapewniała, że
jeśli ludzie poświęcą się Jej Nie-
pokalanemu Sercu, wówczas Ona
zwycięży zło w świecie. Zegar fatim-
ski posuwa się zależnie od naszego
nabożeństwa do Jej Niepokalanego
Serca.
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Kalendarz listopadowych
nabożeństw

1 listopada – Uroczystość
Wszystkich Świętych – Msze św.
w kościele sanktuaryjnym o godz.
730 i 1800, w Czerniewie o 900, a na
cmentarzu o 1300.

2 listopada – Dzień Zadusz-
ny, pierwszy czwartek miesiąca –
spowiedź św. od godz. 930, Msza
św. z procesją o godz. 1000, spo-
wiedź św. dzieci od 1530, Msza św.
o godz. 1700, w Czerniewie Msza
św. o godz. 1800

Wypominki za zmarłych skła-
damy na tacy podczas Mszy św. na
cmentarzu, a także w zakrystii lub
biurze parafialnym.

3 listopada – pierwszy pią-
tek miesiąca – odwiedziny chorych
w Trąbkach Wielkich od godz. 900,
spowiedź św. od godz. 1500, Msza
św. pierwszopiątkowa z odwozem
o godz. 1600, w Czerniewie spo-
wiedź św. od godz. 1730, Msza św.
o godz. 1800.

4 listopada – pierwsza sobota
miesiąca – adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 1500, o godz.
1630 Różaniec fatimski, o 1700

nowenna i Msza św. ku czci Matki
Bożej.

5 listopada – pierwsza niedzie-
la miesiąca – o godz. 1200 katecheza
dla rodziców, których dzieci przy-
gotowują się do pierwszej Komunii
św. i sakramentu bierzmowania,

o godz. 1730 Różaniec z wypomin-
kami za zmarłych, o godz. 1800

Msza św.

8 listopada w Domu Pielgrzy-
ma rozpoczną się rekolekcje oa-
zowe dla rodzin naszego regionu.
Rekolekcje potrwają do niedzieli.

10–11 listopada w parafii
Miłosierdzia Bożego odbędzie się
konwiwencja przekazaniowa na-
szej wspólnoty neokatechumenal-
nej; Msza św. dla gimnazjum z oka-
zji Święta Niepodległości.

11 listopada – Święto Niepod-
ległości – Msze św. w intencji Ojczy-
zny o godz. 1000 i 1700, o godz. 1900

w trąbkowskim gimnazjum odbę-
dzie się uroczysty koncert z tej
okazji – wszystkich serdecznie za-
praszamy do auli im. Jana Pawła II.

22 listopada obchodzimy
wspomnienie św. Cecylii, patronki
śpiewu i muzyki kościelnej.

24–26 listopada w Domu Piel-
grzyma odbędzie się konwiwen-
cja neokatechumenalna wspólnoty
z Gdańska.

30 listopada – św. Andrzeja
Apostoła – zbliżamy się do końca
roku kościelnego, gdyż w niedzielę,
3 grudnia rozpocznie się adwent.
Przez cały listopad po wieczornej
Mszy św. modlimy się w intencji
zmarłych poleconych modlitwom
Kościoła.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2006

5 listopada: 31. Niedziela
zwykła

Pwt 6,2–6
Hbr 7,23–28
Mk 12,28b–34

Ewangelia kilka razy wspomina jed-
nocześnie faryzeuszów i uczonych
w Piśmie. Pan Jezus nieraz po-
wtarza: „Strzeżcie się uczonych
w Piśmie”. A jest jeden uczony
w Piśmie nie nazwany po imieniu,
ginie w gromadzie uczonych; warto
go jednak przypomnieć i pokazać.
Przecież do niego właśnie zwró-
cił się Jezus: „Niedaleko jesteś od
królestwa Bożego”. Myślę o tym,
który zrozumiał Jezusa i powie-
dział: „Miłować Boga całym sercem,
całym umysłem i całą mocą i mi-
łować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie
całopalenia i ofiary”. Spotykamy
się więc w Ewangelii przynajmniej
z jednym ukrytym, bezimiennym
świętym uczonym w Piśmie.

12 listopada: 32. Niedziela
zwykła

1 Krl 17,10–16
Hbr 9,24–28
Mk 12,38–44

Kiedy czytamy o groszu ubogiej
wdowy wrzuconym do skarbony –
powtarzamy najczęściej, że oddała
nie z nadmiaru posiadania, ale od-
dała wszystko. Spróbujmy spojrzeć
na to trochę inaczej. Jakże często

może się komuś wydawać, że jest
niepotrzebny, niekochany, porzuco-
ny, nieważny – jak niewiele znaczący
grosz. A przecież nawet tak zwane
nieudane nasze ludzkie życie staje
się skarbem w oczach Boga, jeśli
Mu je ofiarujemy jako wszystko, co
mamy.

19 listopada: 33. Niedziela
zwykła

Dn 12,1–3
Hbr 10,11–14
Mk 13,24–32

Dla nas figa – to jeden z trud-
no dostępnych dzisiaj delikatesów.
Starsi pamiętają, jak wyglądała, ra-
zem z innymi figami nawleczona
jak wianuszek na sznurek przywo-
ływała smak przedwojennej Wigilii.
Dla Żydów zapowiadała już lato.
Na tle zielonego krajobrazu tylko
zrzucała liście na zimę i sterczała
naga. Kiedy zazieleniła się, cieszo-
no się latem. Obraz kwitnącej figi,
w czasie końca świata, miał budzić
nadzieję.

Koniec świata to jego początek.
Starzy boją się więc starości, ucie-
kających lat, śmierci – tymczasem
zbliżają się do początku swego peł-
nego życia z Bogiem. Pan Jezus po-
wiedział: „Wiedzcie, że blisko jest”.
Blisko może znaczyć – niedługo,
wkrótce, zaraz. Może też znaczyć
– przy nas, przy mnie, przy tobie
– tuż, tuż. Ten, który przyjdzie
z mocą i chwałą, jest już z nami,
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przy nas – tylko jeszcze Go nie
widzimy. Ewangelia nie mówi „cze-
kajcie”, ale „czuwajcie i weselcie
się” – wszystkie znaki Boże dzieją
się już teraz.

26 listopada: Uroczystość
Chrystusa Króla

Dn 7,13–14
Ap 1,5–8
J 18,33b–37

„Królestwo moje nie jest z tego
świata” – powiedział Jezus, ale po-
wiedział także: „Teraz królestwo
moje nie jest stąd”. Królestwo Jego
nie posługuje się przemocą, nie-
nawiścią, złością – tym, na czym

opierają swoją potęgę władcy ziem-
scy. Jednak Chrystus jest królem
tego świata i kiedyś ogarnie nas
zdumienie, gdy się dowiemy, przez
jakich ludzi, wiernych Ewangelii,
a niezauważonych — królował na
tym świecie. Ciekawe, że właśnie
dwaj poganie, Piłat i żołnierz, który
przebił włócznią bok Jezusa – świad-
czą o Jego nieprzemijającej potędze.
Jezus mówił, że jest królem, wtedy
kiedy był najmniej podobny do kró-
la. Dzisiaj mówi się o Piłacie tylko
dlatego, że urodził się w czasach
Jezusa.

Ks. Jan Twardowski

PANI ZOFIA Z KUROPATWIŃSKICH

Kapituła Promująca Wzorowe
Rodziny, działająca na obszarze
Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą
w Sanktuarium Maryjnym w Trąb-
kach Wielkich, przyznała po raz
kolejny dyplomy Wzorowej Rodziny.
Łącznie z przyznanymi 10 wrze-
śnia 2006 r. takie tytuły otrzymało
dotąd 50 rodzin. Specjalne wyróż-
nienie – także w postaci dyplomu
i ryngrafu z wizerunkiem Matki
Boskiej z Trąbek Wielkich – otrzy-
mała Zofia Kuropatwińska, wielo-
letnia nauczycielka, współtwórczyni
oświatowej „S” i działaczka społecz-
na. Przyznaniem tytułu Kapituła
chciała podkreślić zasługi Pani Zofii
w nieustającej i niesłabnącej od lat
działalności na rzecz rodzin, a także
w ten sposób uhonorować niezwykle
zasłużoną dla powojennego Gdań-
ska całą Rodzinę Kuropatwińskich.

Specjalne podziękowania złożył oso-
biście marszałek Senatu RP Bogdan
Borusewicz, ofiarowując „wyrażają-
cą zaangażowanie” grafikę.

Rodzina

Mury starej części gdańskiej
dzielnicy Wrzeszcz przechowują nie-
zwykłe historie i pamiętają losy
mieszkańców przedwojennego i po-
wojennego Gdańska. Jedną z ro-
dzin, która przybyła tu z Warsza-
wy i osiedliła się tuż po wojnie,
jest Rodzina Kuropatwińskich. Tu,
już we wrześniu 1946 r., w zespole
pierwszych 11 dyplomantów Poli-
technikę Gdańską ukończył Stani-
sław Kuropatwiński. U jego boku
jest wspaniała małżonka, która dla
rodziny pozostawiła swoją karierę
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Zofia Kuropatwińska, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, przewodniczący
Kapituły Promującej Wzorowe Rodziny Ferdynand Froissart

naukową, rozpoczętą jeszcze w War-
szawie. Hanna z Godlewskich Ku-
ropatwińska to siostra współdruha
męża Leszka Godlewskiego z V War-
szawskiej Drużyny Harcerzy przy
Gimnazjum i Liceum im. Joachima
Lelewela. Wykute w „Złotej Piątce”
zasady i zaangażowanie towarzy-
szyły Panu Stanisławowi przez całe
życie i zostały przekazane dzieciom.
Łącznie wychowali ich sześcioro.
– Ojciec wstawał wcześnie rano,
poza pracą etatową brał dodatko-
we tłumaczenia, znał kilka języków.
Wszystko po to, by nas utrzymać
i wykształcić. Kiedy studiowałam,
nigdy nie usłyszałam, że muszę za-
rabiać – wspomina pani Zofia. Wyż-
sze wykształcenie zdobyły wszystkie
dzieci. Najstarszy Leszek skończył
Politechnikę Gdańską i Uniwersy-
tet Warszawski, nieżyjący już Zby-
szek również Politechnikę Gdańską,
Maria została lekarzem, Zofia po

skończeniu fizyki na Uniwersytecie
Warszawskim – nauczycielką fizy-
ki, Piotr jest po ekonomii, Wanda
ukończyła psychologię na KUL-u
i jest świetnym psychologiem. Gdy
Państwo Kuropatwińscy obchodzili
50-lecie małżeństwa, otoczeni byli
już trzynastoma wnukami i dwoma
wnuczkami. – To, co wyznaczało na-
sze życie rodzinne, można streścić
słowami Ojca: PORZĄDEK MIŁO-
ŚCI. Miłość najbliższych w rodzinie,
następnie pomoc innym i służba
ojczyźnie. Choć wzajemnie się prze-
platają, to tak ustawione, nie po-
zwalają stracić z punktu widzenia
najważniejszych rzeczy – wyjaśnia
Zofia Kuropatwińska. Losy ojca –
harcmistrza ZHP, fachowca spisa-
ne zostały w książce „Moja droga
do Gdańska”. Ta niezwykła publi-
kacja, pisana z myślą o wnukach,
zapisała kartę nie tylko polskiej
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czy gdańskiej, ale również i polo-
nijnej działalności w zakresie Sekcji
Łączności z Polakami za Granicą.

Działalność społeczna

Sama nie założyła rodziny. Po-
święca całe swoje życie bliskim
i tym, do których (nie boi się
o tym mówić) posyła ją Bóg. – Trze-
ba wsłuchiwać się w powołanie. To
był świadomy wybór – przekonuje.
Dzięki temu mogła zaangażować się
w wiele dzieł, które na przestrzeni
wielu lat przyniosły pomoc setkom
dzieci i osób dorosłych. Oczkiem

w głowie jest Fundacja „Opuszczo-
nym Dzieciom”, którą współzakła-
dała i przez wiele lat kierowała.

Nie oglądając się na nagrody,
podziękowania, 35 lat spędziła „przy
tablicy”, a raczej wśród uczniów.
Z uśmiechem w oczach przywołuje
nawet ciężkie czasy, podsumowując:
„Zawsze się udawało”. Bo w tym
wszystkim jest coś głębszego niż
działanie – Jezu ufam Tobie! – takie
życiowe credo, trzy słowa, które
wyznaczają rytm życia Pani Zofii
z Kuropatwińskich.

Piotr Kowalczuk

RODZINA WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI I ŻYCIA

„Małżeństwo to mężczy-
zna i kobieta, którzy zobo-
wiązują się do niezłomnego
przymierza, do całkowite-
go i wzajemnego oddania.
Do zupełnej wspólnoty mi-
łości. Miłości, która nie jest
uczuciem przemijającym albo krót-
kotrwałym zachwytem, ale odpo-
wiedzialną i dobrowolną decyzją
całkowitego związania się z drugą
osobą «na dobre i na złe». Jest to dar
z siebie samego dla drugiego. Jest
to miłość, która winna być głoszona
wobec całego świata. Jest ona bez-
warunkowa. Aby być zdolnym do
takiej miłości, potrzeba gruntow-
nego przygotowania, poczynając od
wczesnego dzieciństwa aż po dzień
ślubu. Aby mogła się ona rozwijać,
potrzebne jest nieustanne wsparcie
ze strony Kościoła i społeczeństwa.

W Bożym planie miłość mę-
ża i żony wykracza poza
siebie i tworzy nowe życie,
powstaje rodzina. Rodzina
jest wspólnotą miłości
i życia, domem, w któ-
rym prowadzi się dzieci

ku dojrzałości”.
Słowa wypowiedziane do rodzin

przez Jana Pawła II podkreślają,
że miłość małżonków jest odpowie-
dzialną i dobrowolną decyzją oraz
darem z siebie dla drugiej osoby.

Dużą pomocą w sprostaniu tym
zadaniom służy małżeńsko-rodzin-
ny ruch świeckich w Kościele –
Ruch Domowego Kościoła. RDK łą-
czy w sobie dorobek i doświadcze-
nie międzynarodowego ruchu mał-
żeństw katolickich Equipes Notre
Dame oraz naukę Soboru Watykań-
skiego II o małżeństwie i rodzinie.
Zetknięcie się z tym ruchem, było
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inspiracją dla ks. Franciszka Blach-
nickiego w realizacji Kościoła ja-
ko braterskiej wspólnoty (koinonia,
communio). Ta wizja Kościoła miała
realizować się w znaku małej wspól-
noty – w swojej własnej rodzinie,
która powinna stać się małym Ko-
ściołem. W ten sposób rodzina ma
stać się żywą komórką w organizmie
Kościoła lokalnego – parafii – który
z kolei jest znakiem powszechnego
Kościoła Chrystusowego.

Rodzina, jako żywa komórka
w organizmie wspólnoty Kościoła,
służy jego wzrostowi przede wszyst-
kim przez wypełnianie funkcji kate-
chumenatu. W łonie rodziny doko-
nuje się zasadniczo proces wzrasta-
nia młodych pokoleń we wspólnotę
wiary i miłości Kościoła.

Ruch Domowego Kościoła zwra-
ca szczególną uwagę na formację
duchowości małżeńskiej. Formacja
polega na dążeniu do bycia bliżej Bo-
ga w jedności ze współmałżonkiem.
RDK chce pomóc małżonkom, trwa-
jącym w sakramentalnym związku,
w budowaniu między nimi praw-
dziwej jedności małżeńskiej, która
stwarza najlepsze warunki do do-
brego wychowania dzieci w duchu
chrześcijańskim.

Podstawową metodą formacyjną
dla małżonków są rekolekcje oazo-
we, które stanowią podstawę for-
macyjną Ruchu Światło-Życie. Oazy
rodzin, od pierwszych rekolekcji
w Krościenku (1973 r.), zainspiro-
wane przez ks. Franciszka Blach-
nickiego i s. Jadwigę Skudro, za-
początkowały powstanie 36 kręgów
m.in. w Łodzi, Częstochowie, Gdy-
ni, Białymstoku. Dzisiaj w samej

diecezji gdańskiej jest ponad 100
kręgów, a w każdym kręgu po 5 lub
6 małżeństw.

Zasadnicza formacja duchowości
małżeńskiej odbywa się w małżeń-
stwie. Budowaniu jedności (com-
munio) między małżonkami służą
następujące elementy formacyjne –
zobowiązania:
– codzienna modlitwa osobista,
– regularne spotkanie ze słowem

Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca

nad sobą),
– uczestnictwo (przynajmniej raz

w roku) w rekolekcjach zamknię-
tych.
Dzięki wprowadzeniu w życie

tych elementów następuje indywi-
dualne zbliżenie się do Boga i mał-
żonków do siebie nawzajem. Nie
są one celem samym w sobie,
ale środkiem do celu. Realizowa-
nie zobowiązań odbywa się poprzez
codzienny wspólny wysiłek małżon-
ków, podejmujących i realizujących
poszczególne elementy formacyjne.
Wzajemna pomoc małżeństw w krę-
gu w dążeniu do Chrystusa jest po-
twierdzeniem idei małej grupy jako
środowiska koniecznego do wzrostu
wiary.

Świadectwo Aldony
i Tadeusza Jasińskich

Nasze serca śpiewają wraz
z Maryją dziękczynne Magnificat.
Długa jest lista owoców Ruchu
Światło-Życie, których przez lata
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doświadczyliśmy – szkoła dojrzewa-
jącej wciąż wiary zdolnej, otwartej
na radykalne wymagania Ewange-
lii. Stawiamy sobie pytanie Kimże
ja jestem. . ., że Bóg dał nam łaskę
uczestniczenia w darze, jakim jest
Ruch Światło-Życie?

I rodzi się ogromna wdzięczność
za ludzi, przez których już w naszej
młodości Pan Bóg zaprosił nas do
współpracy w swoim dziele.

Wdzięczność Bogu, że możemy
uczestniczyć w misji Jezusa i Kościo-
ła, w diakonii Ruchu. Wielkie rzeczy
czyni nam Bóg każdego dnia, a do-
świadczamy ich szczególnie wtedy,

gdy podejmujemy zadania, które po
ludzku po prostu przerastają nasze
możliwości, a oddane przynoszą ob-
fite owoce. Jesteśmy świadomi, że to
nasze bogate dziedzictwo duchowe
zobowiązuje. Nosimy w sobie pra-
gnienie, aby tegoroczny temat roku
„Pamięć i tożsamość” wzmocnił du-
chowo nasze kręgi, rozbudził w nas
ewangelizacyjne działania i tęskno-
tę za Źródłem, z którego czerpał
nasz Założyciel.

Ks. Adam Kroll

GABRIEL NARUTOWICZ
PIERWSZY PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

W mojej biblioteczce znajduje się
książka, która w dziwny sposób zwią-
zana jest z postacią pierwszego pre-
zydenta RP, choć jego nazwisko nie
pojawia się na żadnej stronie. Au-
torem wspomnianej publikacji jest
Eligiusz Niewiadomski. Książka no-
si tytuł „Malarstwo polskie XIX
i XX wieku”. Przedwojenny wydaw-
ca na karcie tytułowej podał, że
odbito 2700 numerowanych egzem-
plarzy. Moja książka ma numer 1926.
Praca E.Niewiadomskiego to jedno
z lepszych opracowań monograficz-
nych dotyczących historii polskiego
malarstwa ostatnich dwóch wieków.
Autor w przedmowie z dnia 4 stycznia
1923 r. stwierdził: „Książka pisana
jest w warunkach trudnych. Histo-
ryk sztuki polskiej znajduje bardzo
mało materiału przygotowawczego –
nadto – szukanie jego jest mozol-
ne i powoduje dużą a jałową stratę Gabriel Narutowicz
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czasu, którego już nie miałem za wie-
le. . . Dlatego nie wszystko jest tak,
jakbym chciał, aby było. Chciałem
koniecznie skończyć tę pracę. Zabra-
kło mi czasu na lepsze opracowanie”.
Dlaczego autorowi, który był również
malarzem, brakowało czasu, dlacze-
go ta książka wiąże się z postacią
pierwszego prezydenta Polski?

Narutowicz urodził się 17 mar-
ca 1865 r. w Teleszach na Żmudzi
w średniozamożnej rodzinie szlachec-
kiej. Jego ojciec Jan i przyrodni brat
Kazimierz brali udział w walkach po-
wstania styczniowego. Młody Gabriel
wzrastał w rodzinie o tradycjach nie-
podległościowych, gdzie uczono sza-
cunku do pracy i obowiązkowości.
Rodzice nie chcieli, aby ich syn cho-
dził do szkoły rosyjskiej. Kiedy Na-
rutowicz skończył osiem lat, wysłano
go do szkoły w Lipawie. Istniało tam
klasyczne gimnazjum z niemieckim
językiem wykładowym. Gabriel oka-
zał się dobrym uczniem, wykazując
szczególne zainteresowania naukami
przyrodniczymi i przedmiotami ści-
słymi. W 1884 r. zapisał się na wydział
fizyczno – matematyczny uniwersy-
tetu w Petersburgu. Jednak klimat
tego miasta podwójnie mu nie słu-
żył. Kłopoty ze zdrowiem (zapalenie
płuc i podejrzenie o początek gruź-
licy) zaważyły na decyzji władz za-
borczych, które wyraziły zgodę na
jego wyjazd do Szwajcarii. Lecze-
nie rozpoczął w znanym uzdrowisku
Davos – Platz. Już w 1887 r. zo-
stał przyjęty na wydział inżynierii
budowlanej politechniki w Zurychu.
Młody student podchodził z dystan-
sem do walki politycznej toczonej
przez polskie środowiska. Duże wpły-
wy w Szwajcarii miała Liga Polska
przekształcona w 1893 r. w Ligę Na-
rodową. Narutowicz wyżej cenił stu-
dia niż działalność polityczną, był

raczej wielbicielem nauki i techni-
ki. Co ciekawe, studia politechniczne
godził z wykładami wieczorowymi
z filozofii na miejscowym uniwersyte-
cie. W 1891 r. ukończył politechnikę
w Zurychu z wyróżnieniem i plano-
wał powrót do ojczyzny. Został jednak
dość przypadkowo zamieszany w pla-
nowany zamach na cesarza Wilhelma
II. Szwajcarzy początkowo areszto-
wali go, ale jednak w końcu stwier-
dzono, że w przygotowanym zamachu
nie brał udziału i został uwolniony.
Gdy zgłosił się do ambasady rosyjskiej
w Bernie o przedłużenie paszportu,
nie tylko nie uzyskał zgody na dalszy
pobyt w Szwajcarii, ale nakazano mu
powrót do zaboru rosyjskiego.

Dla młodego, dobrze zapowiada-
jącego się inżyniera było oczywiste,
że do kraju powrócić już nie może.
Rozpoczął karierę w nowej ojczyź-
nie. Początkowo pracował w Biu-
rze Budowy Kolei w Saint Gallen
– Zug. Szczególnie interesowały go:
elektrownie wodne, bardzo wówczas
modne. Jego projekt hydrograficzny
został nagrodzony złotym medalem
w 1896 r. w Paryżu na Wystawie
Międzynarodowej. W 1895 r. dzię-
ki staraniom ambasady francuskiej
otrzymał obywatelstwo szwajcarskie.
Rozpoczął budowę wielkich hydro-
elektrowni w: Kubel pod Saint Gal-
len, Adelsbuch, Refrain, Monthey i w
Mühlebergu. Jego projekt elektrow-
ni w Oberhasil, w której zaplanował
napęd hydrogeneratorów przez wody
topniejących lodowców i wód spły-
wających z jezior Alp Breneńskich,
został zrealizowany dopiero w 1955 r.

Do kraju pod zaborami przyjeż-
dżał kilkakrotnie. W Galicji uderzyła
go panująca nędza. Po odzyskaniu
niepodległości składano mu różne
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propozycje. Ignacy Mościcki w czasie
wyjazdu do Szwajcarii miał zbadać,
czy Narutowicz był gotowy do po-
wrotu. W 1919 r. na zlecenie Mini-
sterstwa Robót Publicznych Gabriel
badał możliwość regulacji Wisły na
odcinku Warszawa – Modlin. 20 lu-
tego 1920 r. umarła jego żona Ewa.
Narutowicz zlikwidował biuro inży-
nierskie w Zurychu i wrócił do oj-
czyzny: „Przenoszę się na służbę do
Polski, aby odrobić to co nie było mi
dane”. W czerwcu tego roku objął
funkcję ministra robót publicznych.
W kwietniu 1922 r. został wiceprze-
wodniczącym delegacji polskiej na
konferencji międzynarodowej w Ge-
nui. Doceniając jego bezpartyjność
i powiązania na Zachodzie Europy,
został mianowany Ministrem Spraw
Zagranicznych.

Tymczasem zakończył swoją dzia-
łalność Sejm Ustawodawczy. Nowe
wybory zaplanowano do sejmu na
5 listopada, a do senatu na 12 listo-
pada. Nowo wybrane izby jako Zgro-
madzenie Narodowe miały dokonać
wyboru pierwszego prezydenta RP.
Józef Piłsudski odmówił kandydowa-
nia i oświadczył, że godności prezy-
denta nie przyjmie. Partie polityczne
wysunęły swoje propozycje do obję-
cia funkcji prezydenta. Kandydatów
było pięciu, wśród nich bezpartyjny
Narutowicz wysunięty przez Polskie
Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”.
Dziwnym „fatum” w rozstrzygającym
piątym głosowaniu 9 grudnia 1922 r.
zmierzyli się Narutowicz z kandyda-
tem prawicy i środowisk ziemiańskich
Maurycym Zamoyskim. Narutowicz
otrzymał 289 głosów, a Zamoyski –
227. Jeszcze kilka dni wcześniej nikt
w Polsce i (również G. Narutowicz)
nie przypuszczał, że może on zostać

prezydentem odrodzonej Rzeczpospo-
litej.

Po wyborze prawica rozpoczęła
atak na elekta. Zarzucono mu, że
został wybrany głosami mniejszości
narodowych, a szczególnie dzięki po-
słom żydowskim, że nie umie mówić
po polsku, jest krewnym Piłsudskiego
i bezwyznaniowcem. Marszałek sej-
mu Maciej Rataj wyznaczył 11 grud-
nia jako termin złożenia przysięgi.
W Warszawie wrzało. Odkryty po-
wóz udający się z prezydentem na
zaprzysiężenie poprzedzał szwadron
szwoleżerów, który z trudem toro-
wał drogę. Interweniowała policja.
Prezydenta otoczył tłum i obrzucił
go wyzwiskami, rzucano w niego
grudkami śniegu. Kilka brył trafiło
prezydenta w twarz, a miał on prze-
cież uosabiać Majestat Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Mimo tych hanieb-
nych wydarzeń elekt dotarł do sejmu,
aby złożyć przysięgę prezydencką.
Narutowicz posiniaczony powtarzał
Rotę przysięgi: „Przysięgam Bogu
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej
Jedynemu i ślubuję Tobie, Narodzie
Polski, na urzędzie prezydenta Rze-
czypospolitej, który obejmuję, praw
Rzeczypospolitej, a przede wszystkim
ustawy konstytucyjnej, święcie prze-
strzegać i bronić, dobru powszechne-
mu Narodu ze wszystkich sił wiernie
służyć, wszelkie niebezpieczeństwo
i zło czujnie od Państwa odwracać,
godności i mienia polskiego strzec
niezachwianie, sprawiedliwość wzglę-
dem wszystkich bez różnicy obywateli
za pierwszą mieć cnotę, obowiązkiem
urzędu i służby poświęcić się nie-
podzielnie – tak mi dopomóż Bóg
i święta jego męka. Amen”.

14 grudnia J. Piłsudski przekazał
całość władzy prezydentowi i przestał
być formalnie Naczelnikiem Państwa.
Dwa dni później prezydent proszony
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przez warszawskich malarzy przyje-
chał do galerii Zachęta, aby otworzyć
nową wystawę obrazów. Kiedy oglą-
dał obraz Ziomka „Szron”, padły
trzy strzały. W kilka minut później
w wyniku krwotoku wewnętrznego,
prezydent skonał na posadzce Zachę-
ty. Rozpętana kampania nienawiści
i bezpardonowej walki politycznej wy-
dała swoje owoce. Zamachowiec nie
uciekał, stał spokojnie, został rozbro-
jony i aresztowany. Był nim Eligiusz
Niewiadomski. 30 grudnia wyrokiem
sądu został skazany na karę śmierci.

Już wiemy, że na początku stycz-
nia 1923 r. w celi śmierci pisał przed-
mowę do swojej książki o malar-
stwie polskim. Czasu miał niewiele.
Nowo wybrany prezydent Stanisław
Wojciechowski mówił, że ułaskawiłby
mordercę. Warunek był jeden, Nie-
wiadomski miał osobiście poprosić

o zastosowanie aktu łaski. Zama-
chowiec oświadczył, że nie będzie
prosił o łaskę i chce ponieść karę.
31 stycznia 1923 r. malarz Eligiusz
Niewiadomski, morderca pierwszego
prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela
Narutowicza, trzymając białą różę
w ręku stanął przed plutonem egze-
kucyjnym.

Zamach wstrząsnął polską opinią
publiczną, był ostrzeżeniem i prze-
strogą. Pokazał, jakie owoce wydaje
nienawiść i walka polityczna, której
celem jest zniszczenie przeciwnika.
Europa zadawała pytanie: Jak to się
stało, że Polacy walczyli o niepodle-
głość przez prawie 150 lat, zaś po
jej odzyskaniu i utworzeniu wolnej
Polski zamordowali pierwszego pre-
zydenta? Jak to było możliwe?

Mariusz Paradecki

Trumna prezydenta Gabriela Narutowicza w Katedrze Warszawskiej św. Jana
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MIłOŚĆ ZWYCIĘŻA WSZYSTKO
HEROIZM UKRYTEGO ŻYCIA ELŻBIETY LESEUR

Na zewnątrz szare chmury za-
snuwały wilgocią wiosenne niebo. We-
wnątrz, obok łóżka kobiety przesuwała
się procesja odwiedzających. „Ludzie
przychodzili pomodlić się przy niej,
złożyć jej jeszcze jeden dowód miło-
ści – wspominał po latach jej mąż.
– Przez mój dom przewijały się rze-
sze ludzi, których nigdy wcześniej nie
widziałem, a którzy wyrażali szczery
i autentyczny żal.” Tak wielu uczestni-
czyło w jej pogrzebie, dając wyraz tak
silnym przeżyciom, że obecni na nim
duchowni pytali zdumieni: „Kim była
ta kobieta?”. Była to Elżbieta Arrighi
Leseur, urodzona i wychowana w Pa-
ryżu w drugiej połowie XIX wieku.
Zmarła zaledwie czterdzieści osiem lat
później, w przededniu pierwszej wojny
światowej.

Elżbieta pochodziła z zamożnej,
katolickiej rodziny klasy średniej. Inte-
ligentna i wykształcona, cechowała się
logicznym i precyzyjnym myśleniem.
Znała łacinę, angielski i rosyjski, a pod
koniec życia zaczynała właśnie dobrze
władać włoskim. Była atrakcyjną ko-
bietą, z falującymi ciemnobrązowymi
włosami, wysoko osadzonymi kośćmi
policzkowymi i oczami promieniejący-
mi radością i ciepłem. To jednak nie
wyjaśnia jeszcze, dlaczego na jej po-
grzeb ciągnęły tłumy ani też dlaczego
w 1934 roku rozpoczęto jej proces be-
atyfikacyjny. W rzeczywistości sekret
uroku i świętości Elżbiety leży w jej
osobistym dramacie, który rozpoczął
się wkrótce po zawarciu małżeństwa.

Uratowana przez Ducha
W wieku dwudziestu jeden lat po-

pularna i swobodnie obracająca się
w towarzystwie Elżbieta poznała Fe-
liksa Leseura. Pochodzący, jak ona,

z zamożnej katolickiej rodziny, Feliks
studiował medycynę w Paryżu, z za-
miarem rozpoczęcia praktyki w jednej
z kolonii francuskich. Dla obojga była
to miłość od pierwszego wejrzenia.

Na krótko przed ślubem Elżbieta
dowiedziała się jednak, że Feliks prze-
stał być praktykującym katolikiem.
Pod wpływem swych przyjaciół – wo-
jujących ateistów -oraz propagowanej
przez nich literatury porzucił wiarę,
uznając się za „głęboko antyreligijne-
go” ateistę. Elżbieta była już jednak
bardzo zakochana. Uspokojona obiet-
nicą Feliksa, że uszanuje jej wiarę
i pozwoli jej praktykować ją bez ogra-
niczeń, 31 lipca 1889 roku wzięła z nim
ślub. Bardzo szybko jednak obiecywa-
ny szacunek Feliksa przerodził się
w niechętną tolerancję. W niedługim
czasie rozpoczął już aktywne próby
podkopywania wiary Elżbiety.

Był niedaleki od sukcesu. W 1897
roku udało mu się na pewien czas
odwieść Elżbietę od praktykowania
wiary katolickiej; posłusznie czytała
materiały podsuwane jej przez Feliksa.
Przyszedł jednak moment, kiedy jego
wysiłki spełzły na niczym. Posługując
się jej inteligencją, logicznym myśle-
niem i zdrowym rozsądkiem, Duch
Święty pozwolił Elżbiecie przezwy-
ciężyć wątpliwości i agnostycyzm. Co
więcej, zaczęła ona dokształcać się reli-
gijnie, uzupełniając antychrześcijański
księgozbiór Feliksa dziełami świętych,
w tym także Ojców i Doktorów Ko-
ścioła. Przede wszystkim zaś wciąż na
nowo czytała Nowy Testament.

Zachwiana wiara Elżbiety doszła
do równowagi, a z czasem stała się
pewna i niewzruszona pomimo agno-
stycznego klimatu jej otoczenia.
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Trwanie w wierze
Wydaje się to takie proste: wystar-

czyło, że Elżbieta zgromadziła dzieła
świętych, przeczytała je, przemyślała,
zaczęła się modlić, czytać codziennie
Pismo Święte i voila! - uzyskała mocną
i niezachwianą wiarę. W rzeczywisto-
ści kosztowało ją to kilka pracowitych
lat, podczas których trwała mocno
w tym, co pokazywał jej Duch Święty,
wbrew krytyce i szyderstwom Feliksa.

W tym czasie czuła się również
bardzo samotna. Pragnęła podzielić
się z innymi zdobytą wiedzą, było to
jednak niemożliwe, gdyż Leseurowie
obracali się w kręgach śmietanki to-
warzyskiej Paryża. Należeli do niej
politycy, naukowcy, lekarze, muzycy,
dramaturdzy, artyści, dziennikarze –
trudno było jednak w tych kręgach
znaleźć osoby zainteresowane religią
czy nawet przychylnie do niej nasta-
wione.

Aby zapełnić tę pustkę, Elżbieta
zaczęła prowadzić dziennik, zapisując
w nim swoje modlitwy i postanowie-
nia. Nie mając takiego zamiaru, pozo-
stawiła wzruszające świadectwo swej
niezachwianej ufności w miłość Boga
i Jego moc zdolną dokonać wszystkiego
w życiu każdego człowieka.

Apostołka miłości
„Przykazanie nowe daję wam, aby-

ście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem” J 13,34). Ty-
mi słowami rozpoczęła Elżbieta swój
dziennik we wrześniu 1899 roku. Rok
intensywnej refleksji, modlitwy i prób
rozpoznania woli Bożej co do swo-
jego życia wzbudził w niej mocne
pragnienie miłości do innych, zwłasz-
cza „tych, których oddziela ode mnie
pochodzenie, religia czy poglądy”. Zro-
zumiała bezcenną wartość każdej du-
szy w oczach Boga i pragnęła „dać
im trochę z tego, co Bóg złożył we
mnie”. Bez wątpienia miała tu na my-
śli przede wszystkim swego drogiego

Feliksa, ponieważ nigdy nie przestała
go kochać.

W miarę wzrostu duchowych aspi-
racji Elżbiety, podupadało jej zdrowie.
Jeszcze o tym nie wiedząc, nosiła w so-
bie wrzód jelita, który miał doskwierać
jej już do końca życia. Okresowo mu-
siała spędzać w łóżku całe dnie czy
tygodnie. Jednak doświadczenie sła-
bości fizycznej jedynie umocniło ją
w postanowieniu dzielenia się z inny-
mi światłem i mocą. Co mogła uczynić
wobec zła i obojętności, jakie napoty-
kała? „Sama z siebie nic – pisała –
lecz wszystko dzięki Bogu i z Bogiem.”
Na kartach dziennika Elżbieta pisała
o pojawiającym się w niej współczu-
ciu i czułości wobec innych – które
zazwyczaj nie przychodziły jej łatwo.
Wciąż błagała więc gorliwie Boga, aby
przemienił ją i uzdolnił do prawdzi-
wej miłości. Mocą Ducha Świętego
pierwsi, chwiejni jeszcze uczniowie Je-
zusa zostali przemienieni w Apostołów,
których słowa i uczynki przyciągały in-
nych do Pana. Tego samego pragnęła
Elżbieta.

Ewangelizacja na co dzień
Pole misyjne Elżbiety niosło ze

sobą niełatwe wyzwania. W latach
poprzedzających pierwszą wojnę świa-
tową klimat duchowy jej kraju był nie
tylko laicki, lecz wręcz wrogi wobec
religii katolickiej. Francja przeżywała
wówczas la belle epoque, złoty okres
pokoju ze wszystkimi swymi sąsiada-
mi, fascynację nowymi wynalazkami,
jak żarówka, zmywarka, pasteryzacja
żywności i promienie rentgena, a także
zauroczenie rozrywkami typu kabaret,
kankan czy kino. Społeczeństwo wy-
dawało się pochłonięte sobą i zupełnie
obojętne wobec Boga.

Elżbieta dostrzegała palące potrze-
by duchowe i nie cofała się przed
nimi: „Po co jęczeć, kiedy, z miło-
ścią, możemy działać” – pisała. Była
zdecydowana dostrzegać wokół siebie
wszelką „nędzę i ból” i zaradzać im,
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jak potrafiła najlepiej, na ciche sposoby
znane tylko Bogu. W miejscu, gdzie
postawił ją Bóg, pragnęła promienio-
wać Nim wobec wszystkich, których
spotykała – przez uprzejmość i sza-
cunek, przez okazywanie życzliwości
i pogodę ducha. Szczególnie zależało
jej na tych, którzy żyli tylko dla siebie.
To oni, bardziej niż inni, potrzebowali
jej zdaniem objawienia Bożej miłości
– nie przez wykłady czy argumen-
ty, lecz przez kogoś, kto doświadcza
przemiany mocą Ducha.

Elżbieta realizowała swoje cele
w sposób bardzo praktyczny. Dbała
o atrakcyjny wygląd oraz miłą i go-
ścinną atmosferę w domu, zwłaszcza
wobec ludzi młodych. Sam Feliks uwa-
żał ją za „wzorową panią domu”.

W celu znalezienia wspólnej płasz-
czyzny, która umożliwiłaby jej dziele-
nie się Bożą miłością, Elżbieta starała
się interesować rzeczami, które jej sa-
mej wydawały się dziecinne, płytkie
i puste. „Próbujmy mówić zrozumia-
łym dla nich językiem i dukać w nim
odwieczne prawdy – pisała. – Czyż Bóg
nie postępuje tak wobec nas i czyż
nie wlewa w nasze dusze tylko tyle
światła, ile jesteśmy w stanie przyjąć?”

„Daj im życie”
Przede wszystkim jednak Elżbieta

modliła się. Z wielką ufnością w miło-
sierdzie Boże wstawiała się za swoją
rodziną i przyjaciółmi, którzy wydawa-
li się tak dalecy od wiary. W ich imieniu
składała Bogu w ofierze swoje cierpie-
nie – dolegliwości fizyczne, duchowe
wyobcowanie Feliksa, ból bezpłodno-
ści. Wiedząc, że jedynie Bóg może
przemienić ludzkie serce, z ufnością
oczekiwała Jego działania. Jak pisała:
„Możemy jedynie wskazywać Mu swo-
ich ukochanych, prosząc: «Panie, daj
im życie»”.

Kiedy w maju 1914 roku Elżbieta
zmarła na raka piersi, tłumy ludzi gro-
madzących się przy jej łożu śmierci i na
pogrzebie były żywym świadectwem,

że jej ukryta miłość wydała wiele owo-
cu. Jednak najbardziej spektakularny
znak dokonał się następnego roku, kie-
dy Feliks przeczytał dziennik duchowy
Elżbiety, odkrywając w nim głębie, ja-
kich nigdy wcześniej nie podejrzewał:
„Zrozumiałem niebiańskie piękno jej
duszy oraz to, że przyjęła wszelkie
cierpienie i ofiarowała je – składając
w ofierze nawet siebie samą – głównie
za moje nawrócenie”.

Odkrycie to wyzwoliło duchową
„rewolucję”, która sprowadziła Felik-
sa na powrót do Boga i Kościoła,
a następnie do zakonu dominikanów,
w którym przez dwadzieścia siedem
lat posługiwał jako kapłan. Chociaż
nie dawał Elżbiecie praktycznie żad-
nych nadziei na taki rozwój sytuacji,
ona nigdy nie poddała się rozpaczy,
wierząc, że „żaden krzyk, żadne pra-
gnienie, żadne wołanie z głębi duszy
nie ginie, lecz wszystkie idą do Boga”.

Dla nas postawa Elżbiety Leseur
jest przykładem spokojnej ufności, że
wszystko jest w ręku kochającego Oj-
ca. Niezależnie od tego, jak wielkie
jest stojące przed nami zadanie i jak
małe są nasze szanse na sukces, mamy
prawo ufać, że kochający Ojciec słyszy
i odpowiada na nasze gorliwe modli-
twy za tych, których kochamy. Od nas
natomiast wymaga się tylko jednego:
„Miłujmy. Niech nasze dusze i nasze
życie będą nieustanną pieśnią miłości
przede wszystkim dla Boga, a na-
stępnie dla wszystkich istot ludzkich,
które cierpią, kochają i są pogrążone
w smutku. Niech żyje w nas głęboka
radość. Bądźmy jak skowronek, wróg
nocy, który zawsze obwieszcza świt
i budzi w każdym stworzeniu miłość
światła i życia. Budźmy dusze. . . Każ-
dy chrześcijanin powinien być głosem
wołającym na pustyni: «Miłujmy!»”.

Ann Bottenhorn
„Słowo wśród nas”
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GMINNE ZRZESZENIE LZS
WYJAZDY TURYSTYCZNO-SPORTOWE

XXXIV Ogólnopolski Zlot
Turystyczny LZS na Westerplatte

W dniach 8–10 września w Gdań-
sku odbywał się XXXIV Ogólnopol-
ski Zlot Turystyczny LZS na We-
sterplatte. Nasz powiat i wojewódz-
two reprezentowała ekipa z gminy
Trąbki Wielkie pod opieką dzia-
łaczy GZ LZS Jana Trofimowicza
i Wiesława Kempy. Dzięki uprzej-
mości władz gminnych na imprezę
udaliśmy się gminnym autokarem.
Miejscem zbiórki było Westerplatte,
gdzie najpierw złożyliśmy pamiąt-
kową wiązankę kwiatów na mogi-
łach żołnierzy. Później był czas na
zwiedzanie półwyspu Westerplatte
i pisanie testu wiedzy o historii
tego miejsca i ludzi z nim zwią-
zanych – tę konkurencję wśród 80
zawodników z całej Polski wygrała
Magdalena Gliniecka z Kleszczewa,
natomiast II miejsce zajęła Marta
Kasperek z Ełganowa, V miejsce
w tej konkurencji przypadło Edycie
Radelskiej także z Ełganowa. Na-
stępnym punktem w programie był
rejs statkiem po Motławie i zwiedza-
nie Starego Miasta pod skrzydłami
przewodnika. W blasku wrześnio-
wego słońca zwiedziliśmy miasto
i ponownie część z nas przystąpi-
ła do pisemnego konkursu wiedzy
o Gdańsku.

W grupie około 60 piszących
najwyżej z naszej gminy znala-
zły się gimnazjalistki: Magdalena

Zajączkowska i Karolina Salewska
z Ełganowa oraz Monika Wiązowata
i Daria Hemańska z Kłodawy.

Do punktacji ogólnej zaliczane
były także wyniki ze sprawnościo-
wego toru przeszkód rozegranego
na terenach Campingu na gdań-
skich Stogach. W tej rywalizacji
z naszej gminnej ekipy najwięcej
punktów zdobyli w różnych kate-
goriach wiekowych: Aleksandra Ko-
twicka, Angelika Ochrycewicz i Mo-
nika Gromadzka ze Szkoły Podsta-
wowej w Kłodawie oraz Jan Trofi-
mowicz z Ełganowa.

W końcowej klasyfikacji zlotu
nasza reprezentacja zajęła III miej-
sce. Jako ekipa powiatowa zajęliśmy
także III miejsce a jako reprezentan-
ci województwa zajęliśmy II miejsce
w gronie 8 województw. W sumie
nasza ekipa gminna zdobyła 7 pięk-
nych pucharów.

XXIV Bieg Mazurka Dąbrowskiego
w Będominie

17 września 35-osobowa grupa
dzieci i młodzieży z terenu gminy
pod opieką działaczy z Gminnego
Zrzeszenia LZS wzięła udział w wy-
jeździe do Będomina na Ogólnopol-
skie Biegi Przełajowe. Zawodnicy
byli podzieleni na 10 kategorii wie-
kowych. W zawodach wzięło udział
w sumie ponad 1500 zawodników
z całego kraju. Nasi sportowcy byli
jedynymi reprezentantami powiatu
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Ekipa gminna podczas XXIV Biegu Mazurka Dąbrowskiego w Będominie

gdańskiego. W gronie najmłodszych
najlepiej spisali się Kamil Kapic-
ki z Ełganowa i Kamil Czeczora
z Łaguszewa – byli odpowiednio na
11 i 14 miejscach. Wśród dziew-
cząt najlepiej spisała się Kasia Koza
ze Złej Wsi zajmując 12 miejsce.
Wśród chłopców klas VI najwyż-
sze 9 miejsce zajął Adam Szweda
z Ełganowa. Wśród gimnazjalistów
najlepiej spisali się Magda Kusaj,
Michał Olszewski i Damian Kusz-
neruk.

W kategoriach dzieci i młodzie-
ży gimnazjalnej startowało w każ-
dej grupie i kategorii około 100
osób. W gronie juniorów na dystan-
sie 5 km wystartowało około 50
zawodników wśród nich Mirosław
Ślusarczyk był 18 a Kamil Kapicki
22 – obaj z Ełganowa. W grupie pań

rocznik 1971 i starsze, które biega-
ły na dystansie 2,5 km III miejsce
zajęła Irena Pydo z Ełganowa.

Przy pięknej pogodzie wszyscy
zwiedziliśmy Muzeum Hymnu Na-
rodowego w Będominie, ponadto
mogliśmy podziwiać na estradzie
występy kapel regionalnych z Ka-
szub i Podhala.

Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy upominek z zawodów.

Ostatecznie nasza gminna ekipa
została wśród około 40 ekip sklasy-
fikowana na dobrej 7 pozycji.

Kościerskie Biegi Uliczne

7 października grupa uczniów
z terenu naszej gminy autokarem
gminnym pod opieką Jana Trofimo-
wicza i Wiesława Kempy – działaczy
Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąb-
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kach Wielkich pojechali do Koście-
rzyny. Najpierw odwiedziliśmy jed-
no z niewielu w Polsce muzeum
kolejnictwa Parowozownię – Ko-
ścierzyna.

W wyjeździe udział wzięli ucz-
niowie i absolwenci szkół w Sobo-
widzu, Trąbkach Wielkich i Kłoda-
wie. Najmłodsi z zachwytem oglą-
dali eksponaty zgromadzone w mu-
zeum. Z racji tego, że lokomotywy
są otwarte dla zwiedzających, toteż
młodzi turyści zwiedzali ile się da.

Następnie podjechaliśmy auto-
karem w okolice rynku kościerskie-
go. Pan Dariusz Kosiński – bardzo
miły kierowca – podjechał jak naj-
bliżej.

Dzieci i młodzież gimnazjal-
na wystartowali w XII KOŚCIER-
SKICH BIEGACH ULICZNYCH
w różnych kategoriach wiekowych
na różnych dystansach. Ze szkoły
w Kłodawie w biegu na 600 me-
trów najlepiej zaprezentowała się
uczennica klasy VI Kasia Koza, któ-
ra zajęła bardzo dobre IV miejsce
tracąc do swej rywalki raptem 2 me-
try. . . Niemniej odebrała nagrodę za
IV miejsce i dyplom z rąk olimpij-
czyka Łukasza Chyły – sprintera,
od którego dostaliśmy autografy, też
na fladze narodowej dla szkoły. Po-
nadto zrobiliśmy sobie ze słynnym
sportowcem zdjęcie. Wśród chłop-
ców klas VI na dystansie 1000 m
bardzo dobre 7 miejsce zajął Adam
Szweda z Ełganowa uczeń szkoły
w Sobowidzu.

Chłopcy z klas młodszych – Ka-
mil Czeczora i Bartosz Makuch byli
w drugiej dziesiątce, a w ich katego-
rii wiekowej startowało ponad 100

zawodników, zatem pięknie. Wśród
dziewcząt klas I i II gimnazjalnych
Magda Kusaj z Ełganowa była 7,
a Angelika Ochrycewicz była 10.
Również dziesiąty był wśród gimna-
zjalistów klas I i II Damian Kusz-
neruk. Wśród gimnazjalistów klas
trzecich bardzo wysokie V miejsce
zajął Michał Koza i również otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i nagrody
rzeczowe, w tej samej kategorii
8 lokatę zajął Michał Kowalczyk
z Czerniewa. Wśród dziewcząt klas
III gimnazjum tuż za podium stanę-
ła Anna Sanik z Trąbek Wielkich.
W biegu juniorów na 5 km, w któ-
rym występowali m.in. mistrzowie
Polski w gronie 30 biegaczy bardzo
dobrą 7 lokatę wywalczył Mirosław
Ślusarczyk z Ełganowa.

Wszyscy zjedliśmy pyszną gro-
chówkę wojskową podawaną z duże-
go kotła. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy znaczek uczestnika za-
wodów. Zmęczeni lecz szczęśliwi
około godziny osiemnastej wrócili-
śmy do swych domów.

Warto podkreślić, że byliśmy je-
dynymi reprezentantami naszego
powiatu. W zawodach wzięło udział
w sumie około 600 osób z całego
naszego regionu, ale także z głę-
bi Polski. Każdy wyjazd ma być
swego rodzaju nauką na przyszłość
i bodźcem do dalszej pracy nad wła-
sną tężyzną fizyczną. Organizatorzy
bardzo dziękowali, że informacja
o zawodach zawarta w Internecie
została odczytana i przyjęta przez
nas. Liczą, że za rok będziemy
ponownie.

Jan Trofimowicz jr
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KOMUNIKAT RADY DUSZPASTERSKIEJ

W niedzielę, 14 października br.
odbyło się spotkanie Rady Duszpa-
sterskiej naszej parfii. Uczestniczyło
19 członków Rady oraz ks. proboszcz
prałat E. Szymański i ks. kanonik
Adam Kroll. Spotkanie rozpoczęto
modlitwą, a następnie radni wspól-
nie złożyli ks. Edwardowi życzenia
imieninowe.

Część roboczą spotkania rozpo-
czął ks. proboszcz, nawiązując do
tematów omawianych na poprzed-
nim posiedzeniu (w lipcu):
� renowacja kościoła,
� przygotowanie parafialnego odpu-

stu,
� przyjęcie przez parafię pielgrzym-

ki na Jasną Górę,
� propozycja budowy ołtarza polo-

wego.
Te tematy stały się również głów-

nym punktem obecnego spotkania.
Nawiązując do ołtarza polowe-

go, już wcześniej ustlono, że bę-
dzie on usytuowany na placu drogi
krzyżowej. Pierwsze prace powinny
rozpocząć się jeszcze w tym ro-
ku, ponieważ oficjalne jego otwarcie
powinno nastąpić podczas obcho-
dów 20-lecia koronacji obrazu Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej. Ks. prałat
przedstawił również stan prac przy
renowacji kościoła, podziękował też
wszystkim za pomoc w organizacji
Tygodniowego Odpustu i zachęcał
do większego zaangażowania się pa-
rafian w uroczystości kościelne.

Stanisław Dziemiński omówił
wstępny projekt ołtarza polowego
i jego usytuowanie.

Józef Sroka, nawiązując do spra-
wy wywozu śmieci z cmenta-
rza, przedstawił możliwość przeję-
cia cmentarzy pod zarząd zakładu
komunalnego, który w najbliższym
czasie ma powstać przy Urzędzie
Gminy.

Franciszek Preuss, nawiązując
do prac konserwatorskich, omówił
przebieg konserwacji ławek kościel-
nych.

Dorota Jaszewska przedstawiła
działalność Parafialnego Koła Cari-
tas.

Ks. proboszcz Edward Szymań-
ski podziękował wszystkim, którzy
co miesiąc zbierają ofiary na kościół.
Nawiązując do informacji zawartej
w październikowej „Kanie” o po-
mocy finansowej gminy i Urzędu
Marszałkowskiego na prace konser-
watorskie, ksiądz podkreślił, że in-
formacja ta jest błędna, ponieważ
do dzisiaj nie ma żadnej pomocy ze
strony tych instytucji. W toku dysku-
sji wyjaśniono, że pomoc finansowa
wymienionych instytucji nastąpi po
zakończeniu prac objętych w tym za-
daniu. Miejmy nadzieję, że ta pomoc
finansowa na wykonanie konserwa-
cji kościoła mimo opóźnienia jednak
dojdzie do skutku. Wymogi praw-
ne środków pomocowych są właśnie
takie, że najpierw trzeba wykonać
prace i dokonać odbioru tych prac, po
czym dopiero może nastąpić dopłata.

Po zakończeniu dyskusji radni
wspólną modlitwą zakończyli zebra-
nie.

Józef Sroka
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KRONIKA
nie tylko parafialna

1 września dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej im. Kunegundy Pawłowskiej
w Trąbkach Wielkich został Przemy-
sław Sautycz z Kleszczewa, radny
gminny kadencji 2002–2006 oraz sza-
farz Eucharystii w naszej parafii.
W postępowaniu konkursowym po-
konał trójkę rywali. Dotychczasowa
dyrektor tej szkoły Stanisława Gra-
lak z Trąbek Wielkich odeszła na
emeryturę.

***
12 września, w budynku Gminnej
Spółdzielni przy ul. Dworcowej 3
w Sobowidzu (w pobliżu Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia), został uruchomio-
ny punkt apteczny.

***
29 września odbyła się IX zwyczajna
sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W programie obrad znalazły się m.
in. następujące tematy:

1. Ogłoszono wyniki tegorocznego
konkursu „Piękna wieś” na szcze-
blu gminnym. Pierwsze miejsce
w kategorii zagród nierolniczych
zdobyli Bogdana i Edward Ber-
beć z Cząstkowa, a w kategorii
zagród rolniczych – Halina i Stani-
sław Piotrzkowscy z Mierzeszyna.
Ponadto wyróżnienie w katego-
rii zagród nierolniczych otrzymali
Grażyna i Eugeniusz Horodejczuk
z Kleszczewa.

2. Nadano nazwy kilku ulicom we
wsi Kleszczewo.

3. Dokonano zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Trąbki
Małe.

4. Uchwalono miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego dla
fragmentów wsi Domachowo i So-
bowidz.

5. Podjęto uchwałę w sprawie zwol-
nienia od opłaty skarbowej z ty-
tułu zgłoszenia zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej
w przypadkach administracyjnej
zmiany nazwy miejscowości, nada-
nia lub zmiany nazwy ulicy lub
zmiany numeru domu.

6. Podjęto uchwały w sprawie współ-
działania z Powiatem Gdańskim
w budowie chodników wzdłuż dróg
powiatowych: drogi Nr 2219G
Trąbki Wielkie-Kaczki oraz Nr
2210G Olszanka-Pszczółki na od-
cinku od skrzyżowania w Gołębie-
wie Wielkim w kierunku Ełganowa
( o długości ok. 1 km).

7. Dokonano zmian w budżecie Gmi-
ny Trąbki Wielkie na 2006 rok,
w tym m. in.:
a) zwiększono plan dochodów

o kwotę 30 tys. zł z tytułu
dotacji celowej z Powiatu Gdań-
skiego na wykonanie dokumen-
tacji projektowej ww. chodników
wzdłuż dróg powiatowych,

b) zmniejszono plan dochodów
o kwotę 44,7 tys. zł z tytułu
dotacji z Kontraktu Wojewódz-
kiego na renowację kościoła
w Trąbkach Wielkich (z powo-
du braku informacji z Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku),

c) zwiększono plan wydatków m.
in. na następujące zadania:
– dowóz dzieci niepełnospraw-

nych – 9 tys. zł,
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Uczennice klasy IIb gimnazjum wraz z wychowawczynią klasy Dorotą Niewiadom-
ską które „czarowały” publiczność w balecie „Noc na Łysej Górze”

Waldemar Malicki, znany pianista, kompozytor i showman, był gościnnie przyjęty
w trąbkowskim gimnazjum
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Czcigodni jubilacji Janina i Herbert Stefanowie z Pruszcza Gdańskiego 50-lecie
sakramentu małżeństwa świętowali w sanktuarium w Trąbkach Wielkich

Grzegorz Sierzputowski i Grzegorz Szlanga w Wieczorku anarchistycznym”,
29 września w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich
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– ogrodzenie boiska w Trąbkach
Wielkich – 14 tys. zł,

– wypłatę zasiłków celowych –
30 tys. zł,

– opłatę za pobyt w domu po-
mocy społecznej – 10 tys. zł,

– wymianę komina w kotłowni
Urzędu Gminy w Trąbkach
Wielkich – 32 tys. zł,

– odprawę emerytalną pracow-
nika przedszkola w Trąb-
kach W. – 13,6 tys. zł,

– zakup samochodu dla OSP
w Ełganowie – 45 tys. zł,

– zakup zbiornika na ścieki
przy budynku komunalnym
w Pawłowie – 6,5 tys. zł,

a) zmniejszono plan wydatków
w następujących zadaniach
i działach:
– na przebudowę i moder-

nizację Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąb-
kach Wielkich oraz utwo-
rzenie Powiatowego Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego o kwotę
155 tys. zł – finansowanie
tego zadania przesunięto na
2007 rok,

– rezerwy ogólnej – 2 tys. zł,
– na oświatę – 15 tys. zł,
– na administrację – 32 tys. zł,
– na gospodarkę mieszkaniową

– 6,5 tys. zł,
b) ustalono procedurę uchwalania

budżetu gminy na 2007 rok oraz
rodzaje i szczegółowość materia-
łów towarzyszących projektowi
budżetu.

***
29 września w Gminnej Bibliotece
w budynku Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich miała miejsce pierwsza pre-
zentacja grupy teatralnej „Sopocka

Scena Off de BICZ”, która rozpo-
częła realizację projektu „Teatr za-
jechał”, finansowanego przez Mini-
sterstwo Kultury oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskie-
go w Gdańsku. Projekt ten ma na celu
umożliwić mieszkańcom małych miej-
scowości województwa pomorskiego
bezpośredni kontakt ze sztuką te-
atralną, która ma być alternatywą
wobec kultury masowej (szczegól-
nie telewizyjnej). Tego popołudnia
widzowie obejrzeli 2 utwory: „Wie-
czorek anarchistyczny” na podstawie
powieści Hermanna Hessego „Wilk
stepowy” oraz monodram „A teraz
Ja” na motywach „Pamiętnika Stefa-
na Czarnieckiego” i „Ślubu” Witolda
Gombrowicza. W sztukach tych za-
prezentowali się Grzegorz Szlanga
oraz Grzegorz Sierzputowski. W roli
gospodarza wieczoru wystąpiła Ewa
Ignaczak – dyrektor Sopockiej Sceny
Off de BICZ.

***
30 września w naszym kościele sa-
krament ślubu zawarli: Katarzyna
Kopicka z Trąbek Wielkich z Toma-
szem Sadowskim z Rumii.

***
1 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu św.
otrzymali:
– Karina Przybytko, córka Aldony
i Przemysława zam. w Trąbkach Wiel-
kich
– Tomasz Jacek Turzyński, syn
Agnieszki i Bartłomieja zam. w Trąb-
kach Wielkich.

***
1 października w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich zainaugurowa-
no cykl „Muzyczne spotkania”, w któ-
rym zaprezentowali się nauczyciele
Społecznej Szkoły Muzycznej, funk-
cjonującej od 1 września br. w na-
szym gimnazjum. Miłośnicy muzyki
poważnej mogli usłyszeć między inny-
mi utwory Ludwika van Beethovena,
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Antoniego Vivaldiego, Seriusa Kuse-
wickiego oraz Gawota Lorenzittiego
w wykonaniu Przemysława Mazu-
ra (skrzypce), Eugenii Mazur (forte-
pian), Łukasza Jankowskiego (forte-
pian) i Janusza Beyera (kontrabas).

***
9 października w auli Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich odbyła się im-
preza pt. „Waldemar Malicki Show”
z udziałem znanego pianisty, kompo-
zytora i showmana. Przed popisami
tego muzyka widzowie obejrzeli wy-
stęp uczennic klasy IIb Gimnazjum,
które w bardzo efektowny sposób za-
prezentowały się w balecie opracowa-
nym pod kierunkiem wychowawczyni
klasy Doroty Niewiadomskiej, a opar-
tym na poemacie symfonicznym „Noc
na Łysej Górze” rosyjskiego kompo-
zytora Modesta Musorgskiego. Wal-
demar Malicki zaprezentował na for-
tepianie szereg powszechnie znanych
utworów muzyki klasycznej, niektóre
w oryginalny sposób (np: gra tylko
jedną dłonią), albo w humorystycznej
wersji. Popisy muzyczne przeplatał
opowiadaniem anegdot, które widzo-
wie „nagradzali” wybuchami śmie-
chu. Pan Malicki bawił się równie
dobrze jak liczna widownia i nie
odmówił kilku bisów. Także ucznio-
wie zaprezentowali się w repertuarze
muzycznym (zespół muzyki dawnej
Imo Pectore oraz chór szkolny) pod
kierunkiem Janusza Beyera. Na wi-
downi obecny był częsty gość w naszej
gminie marszałek Senatu Maciej Pła-
żyński z małżonką. Przed występem
można było nabyć cegiełki na rzecz
Społecznej Szkoły Muzycznej.

***
10 października odbyła się X nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. Sesja została zwołana
w trybie nadzwyczajnym ze względu
na konieczność pilnego zwiększenia

środków w budżecie gminy na budo-
wę ulic: Sportowej, Leśnej, Pasteura,
części ul. Pocztowej oraz ulicy bez
nazwy (przy pawilonach handlowych
i remizie OSP w Trąbkach Wielkich).
Ze względu na znaczny wzrost kosz-
tów robót budowlanych w ostatnim
okresie środki zabezpieczone w bu-
dżecie na tę inwestycję okazały się
niewystarczające, w związku z czym
radni zdecydowali o zwiększeniu war-
tości zadania o kwotę ok. 350 tys. zł.
z tym, że środki te będą uwzględnio-
ne w planie wydatków inwestycyjnych
na 2007 rok. Wartość całkowita tego
zadania wynosi aktualnie 2075 tys. zł,
w tym ok. 1080 tys. zł stanowią środ-
ki pozyskane przez gminę ze źródeł
zewnętrznych. Ponadto przesunięto
środki z wydatków bieżących OSP
na zakupy inwestycyjne, tj. na apa-
raty oddechowe dla OSP Ełganowo
(kwota 7,6 tys. zł) oraz na wymia-
nę selektywnego wywołania dla OSP
Sobowidz (kwota 6 tys. zł).

***
13 października, w przeddzień
Święta Edukacji Narodowej, nauczy-
ciele i pracownicy oświaty z naszej
gminy spotkali się w Szkole Podsta-
wowej w Kłodawie. Spotkanie było
okazją do wręczenia nagród i dy-
plomów wyróżniającym się pracowni-
kom, a także do wymiany doświad-
czeń oraz wspólnej zabawy w miłym
towarzystwie. Uczniowie przedstawi-
li program artystyczny, a Krzysztof
Brzozowski z Państwowej Opery Bał-
tyckiej w Gdańsku zaprezentował się
w recitalu popularnych arii opero-
wych.

***
14 października 50. rocznicę sakra-
mentu małżeństwa obchodzili Jani-
na i Herbert Stefanowie z Pruszcza
Gdańskiego. Ponieważ Jubilaci zawie-
rali ten sakrament w naszym kościele
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Nowo ochrzczona Karina Przybytko z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Tomasz Jacek Turzyński z rodzicami i chrzestnymi
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Państwo Młodzi Katarzyna i Tomasz Sadowscy

Państwo Młodzi Małgorzata i Zbigniew Góra
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(Pan Herbert Stefan był przed laty
mieszkańcem Trąbek Wielkich), w ich
intencji odprawiona została uroczysta
msza św. z licznym udziałem gości.
Jubilaci otrzymali list gratulacyjny
od Arcybiskupa Tadeusza Gocłow-
skiego oraz pamiątkowe Pismo święte
z dedykacją ks. kanonika Edwarda
Szymańskiego.

***
16 października w Auli im. Jana
Pawła II odbył się uroczysty koncert
z okazji Dnia Papieskiego. Przybyli
goście wysłuchali recytacje młodzie-
ży gimnazjalnej, przygotowane przez
Barbarę Paradecką oraz ulubione pie-
śni naszego wielkiego papieża „Wado-
wice” , „Barka”, „Abba Ojcze” i „Za-
ufaj Panu”, wykonane przez szkolny

chór przy akompaniamencie Janusza
Beyera. Eugenia i Przemysław Ma-
zur z Mierzeszyna zagrali „Arię na
strunie g” Jana Sebastiana Bacha
oraz „Ave Maria” Franza Schuberta
i „Ave Maria” Gunoda. Podczas kon-
certu został zaprezentowany pokaz
multimedialny związany z życiem Ja-
na Pawła II oraz uzyskano połączenie
satelitarne z Watykanem.

***
21 października w naszym kościele
sakrament małżeństwa zawarli Mał-
gorzata Kula z Czerńca ze Zbignie-
wem Górą z Mierzeszyna.

Opracował S. D.

Koncert państwa Eugenii i Przemysława Mazurów z Mierzeszyna w trąbkowskim
gimnazjum w dniu 1 października br.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2006
Przez cały listopad jedna Msza

św. odprawiana jest jako gregoriań-
ska za śp. Annę Czaja.

1. a) Za śp. Annę Czaja, godz. 730

b) Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Izy Jaszewskiej, g. 730

Za śp. Annę, Józefa i Jana
Jaworskich, godz. 900

(Czerniewo)
Za wszystkich wiernych
zmarłych parafian, godz. 1300

(na cmentarzu)
2. Za wszystkich wiernych

zmarłych, godz. 1000

Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 1700

Za śp. Jadwigę Piotrowską,
godz. 1700 (Czerniewo)

3. O Boże błogosławieństwo dla
Piotra, Bartłomieja, Wojciecha
i Magdaleny

4. a) Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, róża
bł. Urszuli Ledóchowskiej
Za śp. Annę Czaja
b) Za śp. Jana Bukowskiego
oraz Helenę i Jana Bukowskich

5. Za śp. Annę Czaja, godz. 730

Dziękczynna w 81. rocznicę
urodzin Anny Hendrych,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Zygmunta Preussa,
godz. 1100

Za śp. Henryka Pankowskiego
(6. rocznica śmierci), godz. 1800

6. Za śp. Antoniego Kelpina oraz
zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich, godz. 700

Dziękczynna w 30-lecie
sakramentu małżeństwa
Haliny i Jana Czerwów,
godz. 1700

7. Za zmarłych z rodzin
Dymitruków i Stachurskich

8. a) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów
b) Za śp. Sławomira Kowitza
(1. rocznica śmierci)

9. a) Dziękczynna w 89. rocznicę
urodzin Marii Dubieli,
godz. 730

b) Dziękczynna w 15. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Wiesława
Szatkowskich

10. Za śp. Jana, Franciszkę
i Józefa oraz zmarłych z rodzin
Klebów i Bachuszów

11. Za śp. Wiktora Bławata
12. Za śp. Annę Czaja, godz. 730

Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów, godz. 900

(Czerniewo)
Za śp. Leonarda Kolendo
(3. rocznica śmierci), godz. 1100

Za śp. Zofię Gołębiowską
(15. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z tej rodziny,
godz. 1800

13. Za śp. Krystynę i Zenona
Golińskich

14. Za śp. Mariannę Kamińską
15. a) Za zmarłych z rodzin

Porębskich i Balcerów
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b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(Czerniewo)

16. Dziękczynna w 40. rocz-
nicę urodzin Elżbiety
Szurgocińskiej

17. Za śp. Halinę Wojciechowską
(1. rocznica śmierci)

18. Za śp. Czesława i Bogdana
Gdańców oraz zmarłych
z rodziny Gołuńskich

19. Za śp. Annę Czaja, godz. 730

Za śp. Andrzeja Prissa,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Renatę (4. rocznica
śmierci) i Jerzego
Antkowiaków, godz. 1100

21. Za śp. Grzegorza Sadocha
(7. rocznica śmierci)

22. a) Za śp. Cecylię Buga i Helenę
Keler
b) Za śp. Alfonsa Jurczyka
oraz zmarłych z tej rodziny
(Czerniewo)

24. Za śp. Mieczysława Bławata
26. Za śp. Kazimierza, Jana,

Martę, Bronisława i Leona
Cierockich, godz. 730

Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków, godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Annę Czaja, godz. 1100

27. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
28. Za śp. Zygmunta i Kazimierza

Dubielów oraz Józefa,
Katarzynę i Stanisława
Drągów, oraz Romana
Jaszczyka

29. a) Za zmarłych z rodzin Bugów
i Kelerów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

5 listopada: Natasza Maria Kołek
6 listopada: Paweł Litwiński-Sygnowski, Klaudiusz Jarosław Filan

Karol Kurt Hennig

Rocznice sakramentu małżeństwa
9 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty i Wiesława Szatkowskich
6 listopada: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Jana Czerwów
12 listopada: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Henryka Szwochów

ODESZLI DO PANA

9 października: zmarła w wieku 69 lat śp. Jadwiga Bukowska z Ełganowa

9 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Sławomira Kowitza

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


